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do Sul:;
;·
.'
.
-Projeto de Decreto Legislativo nO 379, de 2001 (nO
940/2001, na Câmara·dos:üeputados), que aprova o ato que
autoriza a Associação Rádio Comunitária Sentinela do Ale
grete a executar serviço de radiodifusão comunitária na ci
dade de Alegrete, Estado do Rio Grande do Sul ....
Projeto de Decreto Legislativo nO/387, de 2001
(nO 718/2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que autoriza a Associação Movi(llento Comunitário
Rádio Positiva FM a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Planaltina, Estado de Goiás.
Projeto de Decreto Legislativo nO 37 \, de 200 I
(n° 963/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que renova concessão outorgada à TV São José do
Rio Preto Ltda. para ex piorar serviço de radiod ifusão de
sons e imagens (Televisão) na cidade de São José do
Rio Preto, Estado de São Paulo
.
Projeto de Decreto Legislativo ·no ,389, de 200 i
(n° 871/2001, na Câmara dos Deputados),' que aprova o
ato que autoriza a Associação Comunitária, Vale do Ua
tumã a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Presidente Figueiredo, Estado do Amazonas.
Projeto de Decreto Legislativo nO 396, de 2001
(n° 943/200 I, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que autoriza a Associação Comunitária de Rádio Di
fusão Cidade FM a executar serviço de radiodifusão co
munitária na cidade Fortaleza dos Nogueiras, Estado do
Maranhão .........
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PrOJcto de Decreto Legislativo nO 399, de 2001
(n° 741/2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o
aro que renova a concessão outorgada à Televisão
Imembuí S.A. para explorar serviço de radiodifusão de
sons c imagens na cidade de Santa Maria, Estado do Rio
Grande do Sul. .
.
.
Projcto de Decreto Legislativo nO 40 I, de 200 I
(n" 79R/2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que autoriza a Fundação Cooper-habic para a Educa
ção e Assistência Social a executar serviço de radiodifu
sito comunitária na cidade de Erechim, Estado do Rio
Grande do Sul.
.
Projeto de Decreto Legislativo nO 404, de 2001
(n" 1.022/200 I, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza a Associação Taioense de Cultura e
Radiodifusão Comunitária a executar serviço de radiodi
fusào comunitária na cidade de Taió, Estado de Santa
i
Catarina....
.
Projeto de Decreto Legislativo nO 416, de 200 I
(nO ,1.035/200 I, na Câmara dos Deputados), que aprova
() aro que outorga concessão à Fundação Setorial d~ Ra
diodi fusão Educativa de Sons e Imagens para executar
Jcrviçb de radiodifusão de sons e imagens na cidade de
Pindtimonhangaba, Estado de São Paulo
..
Projeto de DecTeto Legislativo nO 325, de 200 I
(nO 5~8/2000, na Cãmal'a dos Deputados), que aprova o
tcxto do Acordo de Cooperação Mútua entre o Governo
d<l República Federativa do Brasil e o Governo da Re
pública do Paraguai para Combater o Tráfego de Aero
naves Envolvidas em Atividades Ilícitas Transnacionais,
celebrado em Brasilia, em 10 de fevereiro de 2000 .........
Projeto de Decreto Legislativo nO 376, de 200 I
(n" 1007/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a penn issão da Rádio Globo de Brasí
lia Ltda, para explorar serviço de radiodifusão sonora
cm freqüência modu lada na cidade de Brasilia, Dísnito
fednal.
..
Projeto de Decreto Legislativo n° 400, de 200 I
(11" 742/2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que renova a pennissão outorgada à Rádio Pampa de
Guaíba Ltda., para explo~ar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada na cidade de Guaíba,
Estado do Rio Grande do Sul.
Projeto de Decreto Legislativo n° 405, de 200 I
(n° ) .048/200 I, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza a Fundação Rosa Leal a executar ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Bocaína
Estado do Piauí.. ............................................................. '
Projeto de Decreto Legislativo n° 410, de 200 I
(nO 973/200 I, na Câmara dos Deputados), que aprova O
ato que autoriza a Associação Comunitária da Rádio
Santo Antônio a cxecutar serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Itutinga, Estado de Minas Gerais .....

85

85

86
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Projeto de Decreto Legislativo nO 411, de 200 I
(nO 981/200 I, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que autoriza a Associação Comunitária Engenheiro
Arcoverde - ACENA VE a executar serviço de radiodi
fusão comunitária na cidade de Condado, Estado da Paraíba.
.
.

397

Projeto de Decreto Legislativo nO 4 I 3, de 200 I
(nO 1.005/200 I, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza a Associaçào Comunitária de Rodeiro
a executar serviço de radio'difusão comunitária na cida
de de Rodeiro, Estando de Minas Gerais
.

397

(PLC)
Projeto de Lei da Câmara nO 7, de 2002 (nO
3.9 11/97, na Casa de origem), que altera os arts. 9°, 12,
14, 15 e 29 da Lei nO 9.492, de 10 de setembro de 1997,
que define competência, regulamenta os serviços con
cernentes ao protesto de títulos e outros documentos de
dívida e dá outras providências ...
Projeto de Lei da Câmara nO 125, de 200 I (nO
5.526/200 I, na Casa de origem), de iniciativa do Presi
dente da República, que, altera o art. 98 da Lei nO 6.880,
de 9 de dezembro de 1980, que dispõe sobre o Estaruto
dos Militares
.
Projeto de Lei da Câmara nO 99, de 200 I (nO
3.395/2000, na Casa de origem), que autoriLa doação de
imóvel de propriedade do Instituto Nacional de Seguro
Social.

394

395

395

396

396

Projeto de Lei da Câmara nO 105, de 2001 (nO
1.477/99, na Casa de origem), que dispõe sobre o Pro
grama Grande fronteira do Mercosul
..
Projeto de Lei da Câmara nO 26, de 1999 (nO
3.961/97, na Casa de origem), que estabelece nonnas
para o uso médico das próteses de silicone e dá outras
providências
.

84

84

Projeto de Lei da Câmara nO 125, de 200 I (n°
5.5261200\, na Casa de origem), de iniciativa do Presi
dente da República, que, altera o art. 98 da Lei nO 6880,
de 9 de dezembro de 1980, que dispõe sobre o Estatuto
dos Militares
..

143

Projeto de Lei da Câmara n° 99, de 200 I (nO
3.395/2000, na Casa de origem), que autoriza doação de
imóvel de propriedade do Instituto Nacional de Seguro
Social.
..
.

144

Projeto de Lei da Câmara n° 105, de 200 I (n°
1.477/99, na Casa de origem), que dispõe ~.~,9.r{ o Pro
grama Grande fronteira do MercosuL
,
.

146

Projeto de Lei da Câmara nO 26, de 1999 (nO
3.961/97, na Casa de origem), que estabelece nOlmas
para o uso médico das próteses de silicone e dá outras
providências..........
..
.

146

Projeto de Lei da Câmara nO 125, de 2001 (nO
5.52612001, na Casa de origerl,), de iniciativa do Presidente

VII
da República, que, altera o 3rt. 98 da Lei na 6.880, de 9 de
dezembro de 1980, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares.
Projeto de Lei da Câmara nO 99, de 2001 (na
3.395/2000, na Casa de origem), que autoriza doação de
imóvel de propriedade do Instituto Nacional de Seguro
Social.Nortc, do Nordeste e do Centro-Oeste, de que
trata a Lei na 7.827, de 27 de setembro de 1989, e dá ou
tras providências, cujo prazo na Comissão de Assuntos
Econômicos se encontra esgotado
.

397

397

82

83

273

279

Projeto de Lei da Câmarn nO 26, de 1999 (nO 3.961/97,
na Casa de oligem), que estabelece normas para o uso médi
co da:; próteses de si Iicone e dá outras providências
.

282

Projeto de Lei da Câmara nO 105, de 200 I (n°
1.477199, na Casa de origem), que dispõe sobre o Pro
grama Grande Fronteira do Mercosul
..

283

Projeto de Lei da Câmara n~ 10 I, de 200 I (n°
1.733/96, na Casa de origem), que estende à mãe adoti
va o direito à licença-maternidade e ao salário-materni
dade, alterando a Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nO 5.452, de l° de maio de
1943, e a Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991
..

385

Projeto de Lei da Câmara n° 121, de 200 I (n°
2.431/2000, na Casa de origem), que denomina "Viadu
to Luiz Philippe Pereira Leite" o viaduto localizado no
quilômetro 404 da rodovia BR-364/163, no entronca
mento com a rodovia MT-407, Rodovia dos Imigrantes,
no Município de Cuiabá - meeting
..

391

Continuidade da obstrução da pauta de hoje pelas
lideranças partidárias. Sen.Ramez Tebet.

81

Declara obstrução das Lideranças na Ordem do
Dia. Seno Artur da Távola
.

81

Apelo para apoio a proposições de autoria de S.
Ex' quc tramitam na Casa. Seno Roberto Requião
..

119

Continuidade da obstrução da pauta de hoje pelas
lideranças partidárias Seno Ramez Teber.
..

142

143

Declara obstrução das Lideranças na Ordem do
Dia. Scn.Artur da Távola
.

142

144

Desrespeito às garantias e direitos individuais
no cpislldio da apreensão de documentos na empresa
LUllus, no Maranhão, de propriedade da Governadora
Roscàna Samey e do Sr. Jorge Murad. Seno José Sarney.

189

84

(PR)
146

146

Denúncía de superiaturamento nas obras de ponte
sobl'c o rio Guaíra, recentemente inaugurada pelo Gover
nadol' do EstaJo do Paraná, Jaime Lemer. Seno Roberto
..
Requiào
PROJETO DE LEI
Justiticativas a projeto de lei lido na presente
sessão, destinado a reconhecer a profissão de artesão,

148

PROJETO DE LEI DO SENADO

POLÍTICA
84

a propOSlto da comemoração, hoje, de seu dia. Seno
Francelino Pereira

[65

Projeto de Lei do Senado n° 64, de 2002, que al
tera a Lei nO 8.742, de 7 de dezembro de 1993, de forma
a modificar a sistemática de atuação do Conselho Naci
onal de Assistência Social e de concessão do certificado
de entidade beneficente de assistência social. Seno Wal
deck Ornelas
333
Projeto de Lei do Senado n° 196, de 2000, de au
toria da Senadora Marluce Pinto, que acrescenta dispo
sitivos ao Decreto Lei n° 5.452, de 1° de· maio de 1943,
e à Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, pa~adispor so
bre a licença-maternidade e salário-maternidade das
mâes adotantes ou com guar.da judicial de criança~~dá
outras providências. Seno M ariuczrinto
>~91
Projeto de Lei do Senado n"'§.], de 2002, que al
tera os arts. 408 e 594 do Decreto Lei ° 3.689, de 3 de
outubro de 1941 - Código de Processo Pe I, especiti.
cando condições para a soltura de réu primo. Seno
Gerson Camata
..
101
Projeto de Lei do Senado n° 54, de 2002, que al'
tera O art. 4° da Lei n° 7.998, de 11 de janeiro de 1990,
de forma a aumentar o periodo máximo de percepção do
seguro-desemprego para dez meses. Seno Lauro Campos
102
Projeto de Lei do Senado n° 55, de 2002, que al
tera a Lei n° 10.233, de 5 dejunho de 2001, que dispõe
sobre a reestruturação dos transportes aquaviário e ter
restre, cria o Conselho Nacional de Integração dc Políti
cas de Transporte, a Agência Nacional de Transportes
Terrestres, a Agência Nacional de Transportes Aquaviá
rios e o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de
Transportes, e dá outras providências", para incluir o
mencionado Departamento no âmbito da competência
reguladora das Agências. Seno Paulo Souto
Projeto de Lei do Senado nO 56, de 2002, quc altera
o Decreto-Lei n° 667, de 2 de julho de 1969, que "RC0rga
niza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Milita
res dos Estados, dos Tenitórios e do Distrito Federal, c dá
outras providências" para dispor que qualiticação militar de
dificil formação seja contabilizada como título para tins de
pontuação nos processos seletivos destinados a ingrcsso nas
Polícias Militares. Seno Moreira Mendes...
Apelo para aprovaçâo do Projeto de Lei do Sena
do n° 212, de 2001, de sua autoria, que dá nova redação
ao ~ ]0 do artigo 19 da Lei na 10260, de 12 dejulho de
200 I (dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao estu
dante do Ensino Superior), para atribuir prioridade abso
luta aos alunos afrodescendentes. Scn. Waldcck Ornelas
Projeto de Lei do Senado n° 58, de 2002, que dá
nova redação ao ~ l° do art. 60 da Lei n° 9.424, de 24 de
dezembro de 1996, e acrescenta novo parágrafo ao mes
mo artigo dessa Lei, de forma a esclarecer os critérios

103

105

125

I

VllI

'I

de fixação do valor minimo anual por aluno e a configu
rar como crime de responsabilidade o descumprimento
.
desses critérios. Scn .Carlos Be~crra
Projeto de Lei do Senado n° 59, de 2002, que al
tera parágrafo dos arts. 1.379 c 1.242 da Lei n° 10.406,
de I (J de janeiro de 2002, que institui o Código Civil.
Seno Romeu Tuma .
.
.
Projeto de Lei do Senado n° 60, de 2002, que dis
pEíe sobre o parcelamento de débitos relativos às contri
buições de estados, do Distrito federal e municipios ao
Pasep. Scn. Osmar Dias
.
Projeto de Lei do Senado n° 61, de 2002, que al
tera a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, para reajus
tar os valores estimados de contratação pela Administra
.
ção Pública. Scn. Osmar Dias
Projeto de Lei do Senado n° 62, de 2002, que dis·
põe sobre a utilização de livros didáticos no ensino fun·
.
damental c médio. Seno Freitas Neto
Projeto de Lei do Senado n° 182, de 2000, de au
toria do Senador Casildo Maldancr, que acrescenta art.
392-A à Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de maio de 1943, e art.
71-A à Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, para dispor
sobre a I ieença-matemidade das mães adotantes ou que
tenham obtido guarda judicial de crianças e dá outras
.
providencias. Seno Casildo Maldaner
Expectativa de aprovação do projeto de lei do Se
nador José Sarney, que estabelece quotas para ingresso
da população negra nas universidades e concursos pú
blicos, do qual S. Ex' é relator. Seno Sebastião Rocha .....
Justificativas à apresentação do Projeto de Lei do
Senado n055, de 2002, que altera a Lei n° 10.233, de 5
de junho de 2001, que dispõe sobre a reestruturação dos
.
transportes aquaviário e terrestre. Seno Paulo Souto
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404

183

REQUERIMENTO

/

Requerimento n° 75, de 2002, solicitando a apro
vação de um voto de aplauso à comunidade acadêmica
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) peja
realização no dia 15 do corrente da eleição para a esco
lha do Reitor em clima de grande interesse e compareci
mento, com resultado que consagra o Professor Carlos
Lessa como indicado por 85% dos v()tos e mais de 90%
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(PT)
Anúncio da apuração dos votos da prévia do Par
tido dos Trabalhadores. Seno Eduardo Suplicy
..

86

*

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Projetó de Resolução nO 8, de 2002, que discipli
na o trâmite de documentação oriunda do Tribunal de
Contas da União, que não resulte de solicitação expressa
da Casa ou de alguma das suas Comissões. Seno Antô
..
nio Carlos Júnior

dos docentes daquela Universidade. Seno Roberto Satur
nino..
Requerimento nO 76, de 2002, solicitando ao Tri
bunal de Contas da União as informações que mencio
na. Seno Roberto Requião
Requerimento nO 77, de 2002, solicitando ao Mi
nistro de Estado da Saúde as informações que mencio
na. Seno Romero Jucá
Requerimento n° 78, de 2002, solicitando a trami
tação em conjunto dos Projetos de Lei do Senado nOs
\ 38 de 1999 e 24 de 2002, por regularem a mesma ma
téria. Seno Carlos Patrocinio
Requerimento nO 79, de 2002, solicitando ao Mi
nistro de Estado da Saúde as informações que mencio
na. Seno Bello Parga........................................................
Requerimento nO 80, de 2002, de autoria do Sena
dor Maguito Vilela, solicitando voto de louvor à Orga
nização Jaime Câmara, pelo prêmio recebido pelo jornal
O Popular, de Goiânia, Estado de Goiás. Seno Maguito
Vilela
Requerimento nO 81, de 2002, solicitando desta
que para votação em separado, o I ° do art. I ° da MP n°
9 que resultou no PLV nO I. Seno Antonio Carlos Valadares.
Requerimento nO 82, de 2002, solicitando desta
que para votação em separado, da expressão "até 31
de março de 2002", contida no art 3° da Lei n° 10.177,
de 12 de janeiro de 2001, a que se refere o art. 6° da
MP n° 9, que resultou no PLC nO 1. Seno Antonio
Carlos Valadares.
Requerimento nO 83, de 2002, solicitando desta
que para votação em separado, das seguintes expres-~
sões, constantes do caput do art. 7°, do PLV n° 1/2002,
oferecidas à MP n° 9/2001: " ... de parte... "; "... observa
das as seguintes condições...", e os incisos I a IV do
mesmo artigo. Seno Heloísa Helena.
Requerimento n° 84, de 2002, solicitando desta
que para votação em separado, do I ° do art. 7° do PLV
nO 112002. Seno Heloisa Helena
Requerimento n° 85, de 2002, solicitando desta
que para votação em separado, da Emenda n° 2, apre
sentada à MP n° 9, que resultou no Projeto de Conver
são n° I, a fim de que a mesma seja inserida na ref. Pro
posição (PLV n° I). Seno Antonio Carlos Valadares. .......
Requerimento n° 86, de 2002, solicitando desta
que para votação em separado, da Emenda n° 7, apre
sentada à MP n° 9, que resultou no Projeto de Convel'
são n° I, a fim de que a mesma ser inserida na Ref. Pro
posição. Seno Antonio Carlos Valadares.
Requerimento n° 87, de 2002, solicitando destaque
para votação em separado, da Emenda nO 13, apresentada à
MP n° 9, que resultou no Projeto de Conversão n° I, a fim
de a mesma ser inserida na' Ref. Proposição. Sen.Antonio
Carlos Valadares.....
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Requerimento nO 88, de 2002, solicitando desta
que para votação em separado, da Emenda nO 14, apre
,entada á MP n09/200 I. Seno Carlos Patrocínio..
Requerimento n° 89, de 2002, solicitando desta
que para votação em separado, da Emenda nO 15. Seno
Geraldo Melo... . .
.
.
Requerimento nO 90, de 2002, solicitando desta
que para votação em separado, da Emenda n° 16. Seno
Geraldo Melo.
..
..
Requerimento nO 91. de 2002, solicitando des
taque para votação em separado, do 1i4° do art. 2°
constante da cmcnda n° 22 ao PL V n° 1/02. Seno
Waldeck ameias ...
Requerimento nO 92, de 2002, solicitando desta
quc para votação em separado. da emenda nO 26 ofereci
da a MP nO 9, a fim de que seja (ilegível) no PLV na I
de 2002 Sen Arlindo Porto
..
Requerimcnto nO 93, de 2002, solicitando desta
que para votação em separado, do ~ I° do art. 7° do
PLV/01/2002. Seno Heloisa Helena
.
Rcquerimcnto nO 94, de 2002, solicitando desta
que para votação em separado, da expressão "até", cons
tituinte no li 1° do art.8° da MP nOll, de 2001, nos ter
.
mos do PLV n° 2, de 2002. Sen Heloisa Helena
Requerimcnto nO 95, de 2002, solicitando desta
que para votação cm scparado, das expressões "... de fei
jão, arroz, milho ou algodão, em razão da estiagem...",
constantes do art. 8° do Projeto de Conversão nO 2/2002.
Seno Heloísa Hclcna..
..
.
Rcquerimcnto nO 96, de 2002, solicitando desta
que para votação cm separado, do inciso Vdo art. IOdo
Projcto de Lei de Conversão nO 2/2002. Seno Heloísa
Helena .........
Requerimento nO 97, de 2002, solicitando desta
que para votação em separado, das expressões "... ou de
doença scm método difundido de eombatc, controle ou
profilaxia", constantes da Emenda n° I in fine, ofere~ido
à MPV/1112002, a fim de sercm incluidas no art. 1° do
Projeto de Conversão nO 2/2002. Sen Heloísa Helena .....
Requerimento nO 98, de 2002, solicitando adia
mento da discussão do Projeto de Lei da Câmara nO 105,
de 2001, por 30 dias úteis a fim de ser feita na sessão de
2 de maio. Seno Romero Jucá
.
Requerimento n° 99, de 2002, solicitando a cria
ção de Comissão Externa, composta de três membros,
dc,tinada a representar csta Casa perante o Estado do
Vaticano, quando da cerimônia de canonização da Ma
dre Paulina, primeira religiosa brasileira a constar dos
cânoncs da Igrcja Católica, a realizar-se no dia 19 de
maio próximo. Seno Casildo Maldaner ........
Requerimento nO 100, de 2002, solicitando voto
de aplauso ao Senaípcla comemoração dos 50 anos da
entidade em Goiás. Seno Mauro Miranda ....

246

246
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Requerimento nO 101, de 2002, solicitando que
o tempo destinado aos oradores da Hora do Expedi
ente da sessão do dia 11 de abril próximo seja dedi
cado a homenagear a passagem de um ano da morte
de Ginetta Calliari, representante exponencial do
Movimento dos Focolares no Brasil. Seno Romeu
Tuma...........................................
.
.
Requerimento n° 102, de 2002, da Comissão
de Fiscalização e Controle, solicitando ao Ministro
de Estado da Saúde as informações que menciona.
Sen. Rom ero Jucá ..

248

263

264

128

(RO)
Preocupação com a notícia de invasão, pela Polí
cia Federal, da reserva indigena da tribo dos Cintas-Lar
gas, no Município de Espigão do OestelRO, para retirar
três mil garimpeiros que exploram ouro naquela locali
..
dade. Seno Moreira Mendes

403

(RR)
Elogios à politica de investimentos na área de
Educação implementada pelo Governador Neudo Campos,
.do Estado de Roraima Seno Mozarildo Cavalcanti
.

263

372

(RJ)
Regozijo pela elcição direta do Reitor da
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. Seno
Roberto Saturnino .....

246

347

358

SISTEMA PENITENCIÁRIO
Defesa da implantação de penas alternativas para
melhoria do sistema penitenciário brasileiro. Scn. Carlos
..
Patroeinio

116

(TCU)
Elogios às atividades do Tribunal de Contas da
União - TCU, registradas no Relatório de Atividades do
3° trimestre de 200 I. Sen. Romero Jueá
.
264

283

132

(TO)
Transcrição de textos publicados no jornal Folha
Popular, do Tocantins, que relatam a luta pela autono
mia da região. Seno Leomar Quintanilha
.....1... .........

'177

(UNICEF)
Análise do Relatório do Unicef intitulado
"Situação Mundial da Infância 2002", por ocasião do
transcurso, hoje, do Dia da Infância. Scn. Romero Jucá ..
300

301

407

VIOLÊNCIA
Atividades desenvolvidas pela Comissão Mista
destinada a analisar as causas e efeitos da violência no
Pais. Sen.Tião Viana.......
..
.
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Ata da 22ª Sessão Não Deliberativa
em 18 de março de 2002
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. Edison Lobão e Carlos Patrocínio
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 30 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Havendo
número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
MENSAGEM Nº 94, DE 2002
(Nº 161/2002, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
Dirijo-me a Vossas Excelências para informá-los de que me ausentarei do País no período de
18 a 20 de março de 2002, em visita de Estado à República do Chile, Santiago.
Brasília, 12 de março de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.
PROJETOS RECEBIDOS
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 7, DE 2002
(Nº 3.911/97, na Casa de origem)
Altera os arts. 9º, 12, 14, 15 e 29 da
Lei nº 9.492, de 10 e setembro de 1997,
que define competência, regulamenta os
serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei modifica a Lei nº 9.492, de 10 de
setembro de 1997, alterando prazo e procedimentos para o registro de protesto de títulos e outros documentos de dívida.

Art. 2º Os arts. 9º, 12, 14, 15 e 29 da Lei nº 9.492,
de 10 de setembro de 1991, passam a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 9º ..................................................
§ 1º Qualquer irregularidade formal observada pelo tabelião obstará o registro do
protesto.
§ 2º Para os fins do disposto neste artigo, sem prejuízo do estatuído em leis especiais, compreendem-se como títulos e outros documentos de dívida, sujeitos a
protesto comum ou falimentar, os títulos de
crédito, assim definidos em lei, os títulos
executivos judiciais ou extrajudiciais, os que
estiverem sujeitos a cobrança mediante procedimento sumário e os documentos que indiquem relação creditícia.
§ 3º Os títulos de crédito e outros documentos de dívida, ainda que apresentados na forma admitida pelo parágrafo único
do art. 8º, conterão apenas os dados neles
lançados, descabendo ao tabelião de protesto investigar ou exigir prova a respeito do
aceite, da venda e entrega da mercadoria
ou da prestação do serviço.
§ 4º Incumbirá ao apresentante do título ou credor, sob sua responsabilidade, exibir em juízo, sempre e quando lhe for exigido, na forma da lei, os respectivos comprovantes ou documentos."(NR)
“Art. 12. O protesto será lavrado e registrado dentro de cinco dias úteis contados
da protocolização no tabelionato do aviso de
recebimento (AR), emitido pelos correios, da
intimação a que faz referência o caput do
art. 14 desta lei, ou do protocolo, aviso de
recepção ou documento equivalente, citados no § 1º do art. 14 desta lei, ou ainda
da intimação feita por edital, nos termos do
art. 15 desta lei.
..............................................................
§ 2º Não se considera dia útil aquele
em que não haja expediente forense, bem
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como aquele em que não ocorra expediente
bancário para o público ou não seja obedecido o horário normal." (NR)
“Art. 14. .................................................
§ 1º A remessa da intimação poderá
ser feita por qualquer meio e para qualquer
localidade, desde que seu recebimento fique assegurado e comprovado por protocolo, aviso de recepção (AR) ou documento
equivalente, podendo ser efetivada por portador do próprio tabelião quando o endereço
do devedor for dentro da competência territorial do tabelionato.
§ 2º A intimação deverá conter nome e
endereço do devedor, elementos de identificação do título ou documento de dívida e o
prazo limite para cumprimento da obrigação
no tabelionato, bem como o número do protocolo e o valor a ser pago.
§ 3º O tabelião de protesto poderá utilizar o meio eletrônico para a intimação, caso
em que esta será considerada cumprida
quando comprovada eletronicamente a respectiva recepção no endereço eletrônico
constante do documento, no indicado pelo
apresentante no pedido de protesto ou, ainda, naquele encontrado em busca realizada
pelo próprio tabelionato." (NR)
“Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar, devolver ou pagar for desconhecida, se sua localização for incerta ou ignorada, se for residente ou domiciliada fora da competência
territorial do tabelionato, se ninguém se
dispuser a recebê-la no endereço fornecido
pelo apresentante, ou se não for possível
realizá-la por meio eletrônico.
..............................................................
§ 3º Quando o endereço do responsável
pelo pagamento do título ou documento de dívida for situado fora da competência territorial
do tabelionato, a intimação somente poderá
ser feita por edital se, decorridos cinco dias
úteis da expedição da intimação, não retornar
ao tabelionato o comprovante de sua efetivação ou, se dentro desse prazo, retornar o
comprovante ao tabelionato com alguma das
ocorrências previstas no caput.
§ 4º É obrigação do devedor, ou emitente de título de crédito, sempre que houver registro do seu endereço no momento
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da celebração da relação jurídica, comunicar ao credor ou ao titular original do título,
conforme o caso, eventual alteração no endereço indicado ocorrida antes do vencimento, sob pena de não poder alegar a circunstância de não ter sido domiciliarmente
notificado." (NR)
“Art. 29. .................................................
..............................................................
§ 3º Ficam proibidos o arquivamento e
a negativação de documentos ou de nomes
de pessoas físicas ou jurídicas, pelas entidades referidas no caput, bem como o fornecimento de informações, mesmo que em
caráter sigiloso, por qualquer empresa pública ou privada, a não ser que os respectivos
débitos tenham sido regularmente protestados e seus registros não tenham sido legalmente cancelados ou baixados.
§ 4º Nas localidades onde houver dois
ou mais tabelionatos de protesto, poderão
eles instituir, por qualquer meio, em âmbito
estadual ou nacional, serviço de atendimento
centralizado de pedido e entrega de certidões
ou de fornecimento de simples informação, se
o interessado dispensar a certidão." (NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor sessenta dias
após a data de sua publicação.
Câmara dos Deputados, 15 de março de 2002. –
Deputado Aécio Neves.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 3.911, DE 1997
Altera o caput do art. 12 da Lei nº
9.492, de 10 de setembro de 1997, que
“Define competência, regulamenta os
serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida e dá
outras providências”.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O caput do art. 12 da Lei nº 9.492, de 10
de setembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 12. O protesto será registrado dentro de quinze dias uteis contados da protocolização do título ou documento de dívida.
§ 1º .....................................................
§ 2º ...................................................."
Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

MARÇO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Março de 2002

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Justificação
O objetivo da proposição que ora submetemos à
apreciação do Parlamento é compatibilizar o prazo de
protesto de títulos com a realidade do nosso País, resguardando o interesse de todas as partes envolvidas.
Desde 1908, pelo Decreto nº 2.044, de 31 de
dezembro daquele ano, o prazo para registro do protesto de títulos está definido em três dias úteis, prazo
que a prática tem demonstrado ser incompatível com
o volume de títulos a protestar e com a defesa dos interesses dos devedores ante eventual erro na emissão do título, cada vez mais comum.
De fato, em um período de baixa inflação como
o que vivemos nenhum prejuízo advirá para os credores com a ampliação do prazo para protesto, e, de outro lado, os cartórios e os devedores terão sua vida
bastante facilitada diante de um prazo maior para
análise adequada dos títulos levados a protesto.
Recentemente foi aprovada sobre a matéria a
Lei nº 9.492, de 10 de setembro de 1997, a qual, entretanto, descuidou da ampliação do prazo para registro do protesto, razão pela qual cabe-nos aprovar a
pequena alteração ora proposta a fim de aperfeiçoar
a regulamentação da matéria.
Sala das Sessões, 25 de novembro de 1997. –
Deputado Luiz Durão.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 9.492, DE 10 DE SETEMBRO DE 1997
Define competência, regulamenta os
serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida e dá
outras providências.
....................................................................................
Art. 9º Todos os títulos e documentos de dívida
protocolizados serão examinados em seus caracteres formais e terão curso se não apresentarem vícios,
não cabendo ao Tabelião de Protesto investigar a
ocorrência de prescrição ou caducidade.
Parágrafo único. Qualquer irregularidade formal
observada pelo Tabelião obstará o registro do protesto.
....................................................................................
Art. 12. O protesto será registrado dentro de três
dias úteis contados da protocolização do título ou documento de dívida.
§ 1º Na contagem do prazo a que se refere o caput exclui-se odiada protocolização e inclui-se o do
vencimento.
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§ 2º Consideram-se não-útil o dia em que não
houver expediente bancário para o público ou aquele
em que este não obedecer ao horário normal.
....................................................................................
Art. 14. Protocolizado o título ou documento de dívida, o Tabelião de Protesto expedirá a intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando
comprovada a sua entrega no mesmo endereço.
§ 1º A remessa da intimação poderá ser feita por
portador do próprio tabelião, ou por qualquer outro
meio, desde que o recebimento fique assegurado e
comprovado através de protocolo, aviso de recepção
(AR) ou documento equivalente.
§ 2º A intimação deverá conter nome e endereço
do devedor, elementos de identificação do título ou
documento de dívida, e prazo limite para cumprimento da obrigação no Tabelionato, bem como número do
protocolo e valor a ser pago.
Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida,
sua localização incerta ou ignorada, for residente ou
domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante.
§ 1º O edital será afixado no Tabelionato de Protesto e publicado pela imprensa local onde houver jornal de circulação diária.
§ 2º Aquele que fornecer endereço incorreto,
agindo de má-fé, responderá por perdas e danos,
sem prejuízo de outras sanções civis, administrativas
ou penais.
....................................................................................
Art. 29. Os Tabeliães de Protesto de Títulos somente poderão fornecer certidão, em forma de relação, para as entidades representativas do comércio,
da indústria e das instituições financeiras, das pessoas cujos nomes e documentos forem indicados no pedido, com a nota de se tratar de informação reservada, para uso institucional exclusivo do solicitante, da
qual não se poderá dar divulgação.
§ 1º O fornecimento da certidão a que se refere
o caput será suspenso caso se desatenda o seu caráter sigiloso ou se forneçam informações de protestos cancelados.
§ 2º Dos cadastros ou bancos de dados, das entidades referidas no caput, somente serão prestadas informações, mesmo sigilosas, restritas de crédito oriundas de títulos ou documentos de dividas regularmente
protestados, cujos registros não foram cancelados.
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§ 3º Na localidade onde houver mais de um Tabelionato de Protesto de Títulos, poderá haver um
Serviço de Informações de Protesto, organizado, instalado e mantido pelos próprios Tabelionatos.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 10, DE 2002
(Nº 1.525/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Educar Brasil de Radiodifusão
para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Vitória da Conquista, Estado da Bahia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 357, de 5 de julho de 2001, que outorga permissão à Fundação Educar Brasil de Radiodifusão
para executar, por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Vitória da Conquista, Estado da Bahia.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 992, DE 2001
Senhores membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o $ 3º do artigo 22 da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, permissões para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em freqüencia modulada, com fins exclusivamente educativos,
conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 154, de 27 de março de 2001 –
Fundação Cesumar, na cidade de Maringá – PR;
2 – Portaria nº 193, de 17 de abril de 2001 –
Fundação Cultural e Educacional de Itajaí, na cidade
de Itajaí – SC;
3 – Portaria nº 235, de 18 de abril de 2001 –
Fundação Rádio Educativa de Iporá – FUNREI, na cidade de Iporá – GO;
4 – Portaria nº 356, de 5 de julho de 2001 – Fundação Educativa Salesiana Padre Cícero, na cidade
de Juazeiro do Norte – CE;
5 – Portaria nº 357, de 5 de julho de 2001 – Fundação Educar Brasil Radiodifusão, na cidade de Vitória da Conquista – BA;
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6 – Portaria nº 371, de 5 de julho de 2001 – Fundação Educativa e Cultiral Sistema de Radiodifusão
Cidade das Árvores, na cidade de Araras – SP; e
7 – Portaria nº 385, de 12 de julho de 2001 –
Fundação Cantares de Salomão, na cidade de Cuiabá –MT.
Brasíloia, 17 de setembro de 2001. – Fernando
Henrique Cardoso.
MC Nº 423 EM
Brasília, 15 de agosto de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Enca mi nho a Vossa Exce lên cia o Pro ces so
nº 53640.000214/98, de interesse da Fundação Educar Brasil de Radiodifusão, objeto de permissão para
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos,
na cidade de Vitória da Conquista, Estado da Bahia.
2. De acordo com o art. 13, § 1º, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 2.108, de 24
de dezembro de 1996, não dependerá de edital a outorga para execução de serviço de radiodifusão com
fins exclusivamente educativos.
3. Cumpre ressaltar que o pedido se encontra
devidamente instruído, de acordo com a legislação
aplicável, demonstrando possuir a entidade as qualificações exigidas para a execução do serviço, o que
me levou a outorgar a permissão, nos termos da inclusa Portaria.
4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do processo que lhe deu origem.
Respeitosamente. – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 357, DE 5 DE JULHO DE 2001
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto no
art. 13, § 1º, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de
outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada pelo
Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
nº 53640.000214/98, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Fundação Educar
Brasil de Radiodifusão para executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Vitória da
Conquista, Estado da Bahia.
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Art. 2º A permissão ora outorgada reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º art. 223 da Constituição.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
PARECER Nº 368, DE 2000
Referência: Processo nº 53640.000214/98
Interessada: Fundação Educar Brasil de Radiodifusão
Assunto: Outorga de serviço de radiodifusão.
Ementa: – Independe de edital a outorga para
serviço de radiodifusão com finalidade exclusivamente educativa.
– Atendimento das exigências estabelecidas no
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão e na Portaria Interministerial nº 651/99.
Conclusão: Pelo deferimento.
I – Dos Fatos
Fundação Educar Brasil de Radiodifusão, com
sede na cidade de Vitória da Conquista, no Estado da
Bahia, requer lhe seja outorgada permissão para executar o serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com finalidade exclusivamente educativa, na
mesma localidade, mediante a utilização do canal
299E, Classe B1, previsto no Plano Básico de Distribuição de Canais do referido serviço.
2. Trata-se de fundação de direito privado, sem
fins lucrativos, com autonomia patrimonial, administrativa e financeira, cujo objetivo principal é promover,
mediante concessão ou permissão, programas informativos, culturais e recreativos pela rádio e outros
meios de comunicação.
3. Para atender aos requisitos estabelecidos
pela legislação de radiodifusão, a entidade apresentou a documentação pertinente.
4. Os estatutos da entidade, devidamente registrados no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, em 24
de março de 1998, no Cartório do Registro de Títulos,
Documentos e Pessoas Jurídicas, na Comarca de Vitória da Conquista, no Estado da Bahia, protocolado
no Livro A-06, sob o nº 7.849, registrado sob o nº de
ordem 3.075, do Livro A-10, preenchem os requisitos
do Código Civil Brasileiro e se encontram de acordo
com a legislação específica de radiodifusão.
5. A Diretoria Executiva, a quem compete administrar a Fundação, eleita com mandato de cinco
anos, está assim constituída:
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DIRETORIA EXECUTIVA
Cargos
Nomes
Diretor Presidente
Valdomiro Pereira da Silva
Diretor Administrativo Aércio Ribeiro Filho
Diretor Financeiro
Valdirene Soares da Silva
Diretor de Operações e
Programação
João Paulo
Almeida Ribeiro
6. De acordo com seus estatutos, a representação judicial e extrajudicial da requerente é competência do Diretor Presidente.
II – Do Mérito
7. A outorga de permissão, concessão e autorização para executar serviço de radiodifusão sonora e
de sons e imagens está admitida na Constituição Federal (letra a inciso XII, do art. 21)
8. É também a Carta Magna, em seu art. 223, que
atribui ao Poder Executivo, competência para outorgar
concessão, permissão e autorização para o referido
serviço, ao tempo em que condiciona a eficácia do correspondente ato à deliberação do Congresso Nacional.
9. O Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, em seu art. 13, com a redação que lhe foi
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de
1996, publicado no DOU de 26 subseqüente, dispensa a publicação de edital para a outorga de serviço de
radiodifusão com fins exclusivamente educativos.
“Art. 13. ...............................................
§ 1º É dispensável a licitação para outorga para execução de Serviços de Radiodifusão
com fins exclusivamente educativos."
10. A documentação instrutória que informa o
pedido tanto quanto à entidade, tanto quanto aos
seus diretores, está em ordem. A entidade encaminhou a declaração prevista na Portaria Interministerial nº 651, de 15 de abril de 1999, publicada no DOU
de l9 de abril de 1999.
11. O deferimento da outorga pretendida não
implicará descumprimento dos limites fixados pelo
Decreto-Lei nº 236/67, quanto aos diretores, conforme declaração firmada pelos mesmos, juntada aos
presentes autos.
III – Conclusão
Estando o processo devidamente instruído, em
conformidade com os dispositivos legais que regem
os serviços de radiodifusão, concluo pelo deferimento
do pedido, sugerindo que os autos sejam encaminhados ao Diretor do Departamento de Outorga de Serviço de Radiodifusão para prosseguimento.
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Posteriormente à decisão da outorga, o processo deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional,
onde o ato de outorga será apreciado conforme dispõe a Constituição Federal (art. 223).
É o parecer “sub-censura”.
Brasília, 23 de junho de 2000. – Maria Antonieta de Alvarenga Grossi, Advogada – OAB/DF – 5419
De acordo. À consideração do Sr. Diretor do Departamento de Outorga e Licenciamento.
Brasília, 23 de junho de 2000. – Napoleão Emanuel Valadares, Coordenador-Geral de Outorga.
À Consideração do Sr. Secretário de Serviços
de Radiodifusão.
Brasília, 29 de junho de 2000. – Antônio Carlos
Tardeli, Diretor do Departamento de Serviços de Radiodifusão.
Encaminhe-se os autos à douta Consultoria Jurídica, para prosseguimento.
Brasília, 29 de junho de 2000. – Paulo Menicucci, Secretário de Serviços de Radiodifusão

(À Comissão de Educação.)

PARECERES
PARECER Nº 149, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 53, de
1996 (nº 225/1995, na Câmara dos Deputados), que aprova o ate que outorga permissão à Rádio Tucano FM Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de
Tucano, Estado da Bahia.
Relator: Senador Antonio Carlos Júnior
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 53, de 1996 (nº 225, de 1995,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Tucano FM Ltda., para explorar o serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Tucano, Estado da Bahia.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 501, de
1989, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 142,
de 29 de agosto de 1989, que outorga permissão para
a exploração de canal de radiodifusão sonora, nos
termos do art. 49, XII, combinado com o § 3º do art.
223, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente soli-
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citação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Rádio Tucano FM Ltda., (cf. fl. 96):
Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação
• Antonio Pimentel de Santana
60
• José Penedo C. de Albuquerque
120
• Gildásio Penedo C. de Albuquerque
120
300
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, Deputado Hélio Rosas.
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 53, de 1996, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a entidade Rádio Tucano FM Ltda.,
atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para
habilitar-se à outorga da permissão, opinamos pela
Aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 12 de março de 2002, – Ricardo Santos, Presidente – Antonio Carlos Júnior,
Relator – Waldeck Ornélas – Romeu Tuma – Freitas Neto – Juvêncio da Fonseca – Marina Silva
(Abstenção) – Maria do Carmo Alves – Nabor Júnior – Valmir Amaral – Geraldo Cândido (abstenção) – Roberto Saturnino – Benício Sampaio –
Luiz Otávio – Geraldo Althoff – Marluce Pinto.
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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, de 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 150, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 267, de
2001 (nº 806/2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária e Cultural Mundonovense a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Mundo
Novo, Estado da Bahia.
Relator: Senador Waldeck Ornélas
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I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 267, de 2001 (nº 806, de 2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária e Cultural Mundonovense
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Mundo Novo, Estado da Bahia.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.173,
de 2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 252,
de 7 de junho de 2000, que autoriza a exploração de
canal de radiodifusão comunitária, nos termos do art.
49, XII, combinado com o § 1º do art. 223, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a direção da Associação Comunitária A Cultural Mundonovense (cf. fl. 13):
• Presidente – José Alves dos Santos
• Vice-Presidente – Reginaldo Mendes Dias
• 1º Secretário – Gildásio Alves de Souza
• 2º Secretário – Maria Cleuza Cardoso de Almeida
• 1º Tesoureiro – José Carlos Pinheiro dos Santos
• 2º Tesoureiro – Juvenil Lopes Rodrigues
• Diretor de Patrimônio – Neyton Souza Vilela

O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, Deputado Silas Câmara.
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 que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da Constituição 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 267, de 2001, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando caracterizado que a Associação Comunitária e Cultural Mundonovense atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à autorização, opinamos pela
aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 12 de março de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Waldeck Ornélas, Relator – Antonio Carlos Júnior – Moreira Mendes –
Marina Silva – Juvêncio da Fonseca – Nabor Júnior – Maria do Carmo Alves – Valmir Amaral – Roberto Saturnino – Luiz Otávio – Benício Sampaio –
Geraldo Cândido – Marluce Pinto – Geraldo
Althoff.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
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§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 151, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 282, de
2001 (nº 904/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Itamaraty
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Piripiri, Estado do Piauí.
Relator: Senador Freitas Neto
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 282, de 2001 (nº 904, de
2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Itamaraty
explorar o serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Piripiri, Estado do Piauí.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.068,
de 2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 17 de
julho de 2000, que renova a concessão para a exploração de canal de radiodifusão sonora, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o § 1º do art. 223, ambos
da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente
solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Rádio Itamaraty Ltda. (cf. fl. 164):
Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação
Gerson Antônio de Araújo Mourão Filho
8.000
José Lourenço de Araújo Mourão
2.000
10.000
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, Deputado Salvador Zimbaldi.
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Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

XII - apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

II – Análise

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da Constituição 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 282, de 2001, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a entidade Rádio Itamaraty Ltda,
atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para
habilitar-se à renovação da concessão, opinamos
pela Aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 12 de março de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Freitas Neto, Relator –
Antônio Carlos Júnior – Romeu Tuma – Marina Silva (abstenção) – Juvêncio da Fonseca Waldeck
Ornélas – Maria do Carmo Alves – Nabor Júnior –
Valmir Amaral – Geraldo Cândido (abstenção) –
Roberto Saturnino – Benício Sampaio – Luiz Otávio – Geraldo Althoff – Marluce Pinto.

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:
....................................................................................

....................................................................................
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 152, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 361, de
2001 (nº 931/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária Cajueiro a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cajueiro, Estado de Alagoas.
Relator: Senadora Marina Silva
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 361, de 2001 (nº 931, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária Cajueiro a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cajueiro,
Estado de Alagoas.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.354,
de 2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 313,
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de 5 de julho de 2000, que autoriza a exploração de
canal de radiodifusão comunitária, nos termos do art.
49, XII, combinado com o § 1º do art. 223, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente
solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a direção da Associação Comunitária Cajueiro (cf. fl. 13).
Presidente – Marluce Marisa Araújo Rodrigues
Vice-Presidente – Célia Maria Melo Ferro
Secretária – Gedalva Messias de Oliveira
Segundo Secretário – Maria de Fátima de M. Lemos
Tesoureira – Maria Valdete Sampaio Lopes Villanova
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, Deputado Márcio Reinaldo
Moreira.
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 que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da Constituição 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 361, de 2001, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Associação Comunitária Cajueiro atendeu a todos os requisitos técnicos e legais
para habilitar-se à autorização, opinamos pela apro-
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vação do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 12 de março de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Marina Silva, Relator –
Antônio Carlos Júnior – Romeu Tuma – Freitas
Neto – Juvêncio da Fonseca – Waldeck Ornélas –
Moreira Mendes – Nabor Júnior – Maria do Carmo
Alves – Geraldo Cândido – Valmir Amaral – Benício Sampaio – Roberto Saturnino – Luiz Otávio –
Geraldo Althoff – Marluce Pinto.

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.
....................................................................................
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PARECER Nº 153, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 431, de
2001 (nº 1.029/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação de Radiodifusão Comunitária
de Angical (ARCA) a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Angical, Estado da Bahia.
Relator: Senador Waldeck Ornélas
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 431, de 2001 (nº 1.029, de 2001, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária de
Angical (ARCA) a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Angical, Estado da Bahia.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.604,
de 2000, o Presidente da República submete ao
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº
451, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a exploração de canal de radiodifusão, nos termos do art.
49, XII, combinado com o § 1º do art. 223, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente
solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a direção da Associação de Radiodifusão Comunitária de Angical (ARCA) (cf. fl. 12):
• Presidente – Josemar dos Santos Silva
• Vice-Presidente – Edinildon Nascimento da Paixão
• 1ª Secretária – Josete dos Santos Diniz
• 2ª Secretária – Glades Maria Mariani Ferreira
• 1ª Tesoureira – Terezinha Eloíza Batista
• 2ª Tesoureira – Maria do Carmo da Silva
• 1º Diretor de Patrimônio – Luiz Viana Diniz
• 2º Diretor de Patrimônio – José E. Oliveira de Souza

Terça-feira 19

02393

II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da 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 431, de 2001, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Associação de Radiodifusão
Comunitária de Angical (ARGA) atendeu a todos os
requisitos técnicos e legais para habilitar-se à autorização, opinamos pela Aprovação do ato, na forma
do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 12 de março de 2002 – Ricardo Santos, Presidente – Waldeck Ornélas, Relator
– Antônio Carlos Júnior – Moreira Mendes – Marina
Silva – Juvêncio da Fonseca – Nabor Júnior – Maria
do Carmo Alves – Valmir Amaral – Roberto Saturnino – Luiz Otávio – Benício Sampaio – Geraldo Cândido – Geraldo Althoff – Marluce Pinto.

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

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

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

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

XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
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CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 154, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 435, de
2001 (nº 1070/2001, na Câmara dos Deputados), que ”aprova o ato que outorga permissão à Fundação João Paulo II, para
executar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Cachoeira Paulista, Estado de São Paulo“.
Relator: Senador Benício Sampaio
I – Relatório
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1420,
de 1999, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional, nos termos do art. 49, inciso XII,
combinado com o § 1º do art. 223 da Constituição Federal, ato constante da Portaria nº138, de 31 de agosto de 1999, que outorga permissão à Fundação João
Paulo II para executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, com fins exclusivamente
educativos, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Cachoeira Paulista,
Estado de São Paulo.
Nos termos do § 1º do art. 16 do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto
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nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de
1996, a outorga será concedida mediante autorização do Senhor Presidente da República e formalizada
sob a forma de convênio, após a aprovação do Congresso Nacional, conforme disposto no § 3º do art.
223 da Constituição Federal.
A documentação anexada à Mensagem Presidencial informa que o processo foi examinado pelos
órgãos técnicos do Ministério das Comunicações,
constatando-se estar devidamente instruído e em
conformidade com a legislação pertinente.
O referido projeto, examinado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da
Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável
de seu relator, Deputado Luiz Moreira, 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 João Paulo
II (cf. fl. 165):
• Presidente – Jonas Abib
• Vice-Presidente – Wellington Silva Jardim
• Tesoureiro – João Milem Dabul
• Secretário – Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino
• Encarregada da Radiodifusão – Luzia de Assis
Ribeiro Santiago

II – Análise
Regulado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto nº
2.108, de 24 de dezembro de 1996, o processo de outorga, pelo Poder Executivo, para execução de serviço de radiodifusão educativa, condiciona-se ao cumprimento de exigências distintas daquelas observadas nos casos de concessões ou permissões para exploração de canais comerciais de rádio e televisão.
A legislação pertinente estabelece que a outorga para exploração desse tipo de serviço não depende de edital. Também não se aplicam à radiodifusão
educativa as exigências da Resolução do Senado Federal nº 39, de 1992, que ”dispõe sobre formalidades
e critérios para a apreciação dos atos de outorga e renovação de concessão e permissão para o serviço de
radiodifusão sonora e de sons e imagens“.
Além disso, devido à sua especificidade, os canais de radiodifusão educativa são reservados à exploração da União, estados e municípios, universidades e fundações constituídas no Brasil, com finalida-
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de educativa, conforme preceitua o art. 14 do Decreto
nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, que complementou e modificou a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de
1962, que ”institui o Código Brasileiro de Telecomunicações“.
III – Voto
Diante da regularidade dos procedimentos e do
cumprimento da legislação pertinente, opinamos pela
Aprovação do ato de outorga em exame na forma do
Projeto de Decreto Legislativo nº 435, de 2001.
Sala da Comissão, 12 de março de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Benício Sampaio, Relator – Waldeck Ornélas – Nabor Júnior – Freitas
Neto – Juvêncio da Fonseca – Marina Silva
(abstenção) – Antônio Carlos Júnior – Geraldo
Cândido (abstenção) – Romeu Tuma – Moreira
Mendes – Emília Fernandes – Gerson Camata –
Luiz Otávio – Roberto Saturnino – Valmir Amaral.

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.
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§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão,
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962
Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963
Aprova o Regulamento dos Serviços de Radiodifusão.
....................................................................................
Art. 16. Findo o prazo do Edital, o Contel verificará quais as propostas que satisfizeram os requisitos
constantes do mesmo, e:
a) em se tratando de concessão, o Contel emitirá parecer sobre as condições de execução do serviço, indicando, para a livre escolha do Presidente da
República, as pretendentes que atenderá às exigências do Edital;
b) em se tratando de permissão, o Contel se
manifestará, em parecer sobre as condições de execução do serviço e selecionará a pretendente que reúna as melhores condições, observados os seguintes
critérios preferenciais:
1) constituição e direção da sociedade por elementos que, comprovadamente, residam no local
onde será instalada a estação emissora há, pelo menos, dois anos e que a maioria das ações ou cotas representativas do capital social pertença a esses elementos;
2) constituição da sociedade com maior número
de cotistas ou acionistas;
3) melhores condições técnicas para a execução
do serviço, definidas pela qualidade dos equipamentos e instalações;
4) inclusão em suas atividades de maior tempo
de programação ao vivo;
5) inclusão em suas atividades de maior tempo
dedicado à educação e instrução, mediante a transmissão de aulas, palestras, conferências, etc.;
6) inclusão em sua programação de maior tempo destinada a serviço noticioso.
....................................................................................
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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 art. 34 do Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.108,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
Altera dispositivos do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52. 795(¹), de 31 de outubro de 1963, e modificado por disposições posteriores.
....................................................................................
PARECER Nº 155, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 437, de
2001 (nº 1.083/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação dos Produtores e Moradores
do Município de Condeúba a executar
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Condeúba, Estado da Bahia.
Relator: Senador Waldeck Ornélas
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Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.689,
de 2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 549,
de 14 de setembro de 2000, que autoriza a exploração de canal de radiodifusão, nos termos do art. 49,
XII, combinado com o § lº do art. 223, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a direção da Associação dos Produtores e Moradores do Município de Condeúba (cf. fl. 5):
Presidente

Ademir Francisco de Oliveira

Vice-Presidente

Zenilde Pinheiro de Lima

Tesoureiro

Abelina Francisca Sousa de Jesus

O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, Deputado Saulo Coelho.
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 que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e aos
critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal. Essa norma interna relaciona uma série de informações a serem prestadas e
exigências a serem cumpridas pela entidade pretendente, bem como pelo Ministério das Comunicações,
que devem instruir o processo submetido à análise
desta Comissão de Educação.

I – Relatório

III – Voto

Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 437, de 2001 (nº 1.083, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação dos Produtores e Moradores do Município de Condeúba a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Condeúba, Estado da
Bahia.

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 437, de 2001, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Associação dos Produtores e
Moradores do Município de Condeúba atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à
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autorização, opinamos pela Aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 12 de março de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Waldeck Ornélas, Relator –
Antônio Carlos Júnior – Moreira Mendes – Marina
Silva – Juvêncio da Fonseca – Nabor Júnior – Maria
do Carmo Alves – Valmir Amaral – Roberto Saturnino – Luiz Otávio – Benício Sampaio – Geraldo Cândido – Marluce Pinto – Geraldo Althoff.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
Capítulo V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 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.
....................................................................................
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PARECER Nº 156, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 449, de
2001 (nº 1010/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio Progresso
de São Carlos Ltda, para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de São Carlos, Estado de São Paulo.
Relator: Senador Romeu Tuma
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo no 449, de 2001 (nº 1010,
de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que renova a permissão outorgada à Rádio Progresso de São Carlos Ltda, para explorar o serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de São Carlos, Estado de São Paulo.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.067,
de 2000, o Presidente da República submete ao
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº
286, de 20 de junho de 2000, que renova a permissão para a exploração de canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 49, XII, combinado com o §
1º do art. 223, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente
solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Rádio Progresso de São Carlos Ltda. (cf. fl. 90):
Nome do Sócio Cotista

Cotas de Participação

José Inácio Gennari Pizani

23.200

Paulo de Tarso Gennari Pizani

23.200

Demétrio Luiz Pedro Bom

5.800

José Roberto Villela

5.800

Total de Cotas

58.000

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, Deputado Aldo Arantes.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
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II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223
da Constituição 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 449, de 2001, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a entidade Rádio Progresso de
São Carlos Ltda. atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à renovação da permissão, opinamos pela aprovação do ato, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 12 de março de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Romeu Tuma, Relator –
Waldeck Ornélas – Nabor Júnior – Freitas Neto –
Juvêncio da Fonseca – Marina Silva (Abstenção) –
Antônio Carlos Júnior – Geraldo Cândido (Abstenção) – Moreira Mendes – Maria do Carmo Alves –
Valmir Amaral – Benício Sampaio – Roberto Saturnino – Luiz Otávio.

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;
....................................................................................
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CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não-renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O
Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presidência comunica ao Plenário que o Projeto de Decreto Legislativo nº 10, de 2002, lido anteriormente, tramitará com prazo determinado de quarenta e cinco
dias, nos termos do art. 223, § 1º, da Constituição Federal, e de acordo com o art. 122, II, b, do Regimento
Interno, poderá receber emendas, pelo prazo de cinco dias úteis, perante a Comissão de Educação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre a
mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Carlos Patrocínio.
É lido o seguinte:
OFÍCIO Nº 27/2002 – GLPTB
Brasília, 15 de março de 2002
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me a
Vossa Excelência para indicar o Exmº Sr. Senador
Wellington Roberto, como titular na vaga destinada
ao Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, na Comissão
Parlamentar de Inquérito, criada pelo Requerimento
nº 3, de 2002, com a finalidade de investigar discrepâncias entre as pesquisas eleitorais realizadas du-
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rante o processo eleitoral do ano 2000 e os resultados
das respectivas eleições, nos municípios que indica.
Aproveito para informar a Vossa Excelência que
para o cálculo da proporcionalidade partidária, o PTB
conta hoje com cinco Srs. Senadores.
Colho a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência os meus protestos de consideração e
apreço. – Senador Carlos Patrocínio, Líder do PTB.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presidência designa o Senador Wellington Roberto
para, na qualidade de titular, integrar a Comissão
Parlamentar de Inquérito, criada pelo Requerimento
nº 3, de 2002, nos termos da indicação da Liderança
do PTB.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Roberto Requião, por 20 minutos.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Eminente Senador Edison Lobão, que preside esta
sessão de segunda-feira do Senado da República,
demais membros da Mesa, Srs. Senadores, há pouco, quando entrava no plenário, eu conversava com o
nosso Presidente e relembrava a S. Exª a seguinte
máxima do doutor angélico São Tomás de Aquino:
”Resistir a uma autoridade injusta não é sedição, é
dever“. Eu me referia a essa máxima tomista em função da utilização ampla que se faz no Brasil hoje dos
poderes institucionais, em detrimento da liberdade e
da democracia.
Quando discutimos, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a verticalização dos partidos nas coligações – proposta que teve meu voto favorável –, eu pensava no entendimento das coligações proporcionais, forçando os partidos a terem
chapas completas, a se constituírem como partido,
discutindo suas teses programáticas e doutrinárias.
Mas, de repente, não mais que de repente, o Tribunal Superior Eleitoral, sem se suportar em legislação pertinente, resolve decretar a verticalização das
coligações para as próximas eleições presidenciais.
De afogadilho, sem base jurídica, transbordando claramente os limites de sua competência, baixou uma
resolução, transformando o processo eleitoral numa
inominável balbúrdia.
Os partidos que se organizaram sem a preocupação com esse dispositivo, uma vez que ele não fazia
parte da legislação existente, não conseguiram mais
se equilibrar. Evidentemente, se houvesse a vinculação, muito diversa teria sido a eleição para os diretó-
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rios nacionais e as executivas dos partidos políticos,
assim como a filiação, nos últimos dois anos, dos políticos já em militância e dos cidadãos desejosos de
participar da política. Entretanto, a violência estabeleceu-se. É preciso que, neste momento, o Congresso
Nacional, sem violência, com tranqüilidade, por meio
de um decreto-lei já aprovado pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, diga não ao TSE,
diga ao TSE para se limitar à sua competência, à sua
capacidade jurisdicional. O Tribunal Superior Eleitoral
não pode legislar, pois, caso contrário, amanhã ou depois, poderemos votar, aqui no plenário, a anulação
de sentenças transitadas em julgado. Cada um na sua
praia, diria um jovem militante de um partido moderno: o Tribunal cumprindo a legislação e o Congresso
Nacional legislando.
A oportunidade está dada ao Congresso Nacional e, muito particularmente, ao Senado. Eu gostaria,
imensamente, de ver uma maioria, tranqüila e firme
dizendo ”não“ a essa modificação do processo eleitoral a meio caminho da jornada.
Outros fatos, no entanto, preocupam-me, Sr.
Presidente, como a utilização franca do poder do
Estado no processo eleitoral e o comportamento absolutamente desconexo dos Tribunais eleitorais. Eu,
por exemplo, embora tenha ajuizado recursos extraordinários, tenho que pagar R$180 mil de multas, porque, durante a campanha passada para o Governo do
meu Estado, o radialista perguntou-me no ar se eu
era candidato a Governador. O que eu poderia dizer?
Se dissesse ”não sou“, estaria desmontando minha
campanha e desmobilizando minhas alianças. Então,
eu dizia: ”Sim, sou candidato a Governador“.
Recebi R$20 mil a título de multas sob a alegação de propaganda eleitoral fora do tempo, do espaço
e do horário. Trata-se de absurdo completo, principalmente quando ligamos a televisão hoje e vemos candidatos, no horário destinado aos Partidos políticos,
fazendo propaganda eleitoral de forma explícita, definitiva e clara sem nenhuma sanção. Parece-me que
as penas servem para os indiferentes e os inimigos.
Ou, talvez, pudéssemos aplicar aquela máxima de
Tachito Somoza: ”Para os amigos, tudo; para os indiferentes, às vezes, justiça; e para os inimigos, chumbo“.
Sinto-me extraordinariamente desconfortável
diante dos julgados da Justiça Eleitoral brasileira: antes, apenas na instância paranaense; agora, em todas as instâncias. Fico imaginando com que poderes
resolveu o Tribunal Superior Eleitoral que, se meu
Partido coligar nacionalmente, eu tenha que submeter a minha consciência, a minha vontade, a decisão
partidária e apoiar um candidato preferencial que não
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teve a sua doutrina, o seu programa debatido pelas
bases do meu Partido? Em primeiro lugar, Sr. Presidente, a minha consciência; em segundo lugar, o meu
País; e, em terceiro lugar, o meu Partido. Essa é a ordem de prioridades de qualquer cidadão que veja a
Pátria do ponto de vista do interesse público e do benefício das maiorias. Mas isso me parece que está
rompido. O processo eleitoral se transforma agora
numa continuação de pesquisas pagas por órgãos
públicos para finalidade eleitoral, com sigilos telefônicos quebrados e acusações surpreendentes em processos que se arrastavam há muito tempo e que, repentinamente, se transformam em processos expostos na grande mídia da televisão submissa.
Faço aqui um parêntese para cumprimentar
nesse processo o Ministério Público e os juízes, que
cumpriram a sua obrigação e o seu dever, mas não
posso deixar de, com toda a clareza, colocar toda a
minha estranheza, estranheza absoluta, à ampla exploração feita pela imprensa. Sou advogado, às vezes
tenho até algumas pretensões de me considerar um
pouco jurista, na linha da tradição familiar. Não consigo
entender como uma ordem judicial é executada pela
Polícia Federal sem a presença do Oficial de Justiça.
Considero isso uma aberração, de uma estranheza
que causa espécie ao espírito jurídico do País. No
caso da verticalização, a agressão é o estado de direito, é a ordem jurídica nacional. E, também, mandados
de segurança cumpridos sem a presença de Oficiais
de Justiça são uma ferida funda no estado de direito
brasileiro.
De qualquer forma, Sr. Presidente, quero dizer a
V. Exª que o meu Partido, em convenção nacional, resolveu ter candidato à Presidência da República com
a votação de 98,7% dos convencionais. Portanto, o
meu Partido desautoriza a atual executiva nacional a
negociar acordos e apoios, a não ser que resolvam
submetê-los às bases.
Não digo ”não“ a coisa alguma. Não sou o dono
da verdade partidária ou de verdade alguma em nenhuma circunstância, mas não é possível que o grupo
de interesseiros se reúna e, ao sair de reuniões estranhíssimas, um deles, alegre, chegue a dizer: ”estamos fazendo um bom negócio“. Estão fazendo um negócio com o PMDB, um bom negócio para quem?
Para eles? É a imoralidade absoluta instaurada no
processo político brasileiro.
Presidente Michel Temer, o PMDB vai ter, sim,
candidato à Presidência da República. Quarta-feira,
nós, das velhas bases peemedebistas, temos um encontro em Brasília, na sala da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, e resolveremos
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o nosso procedimento nessa parada, mas o PMDB
terá um candidato a Presidente porque é o único Partido que, por determinação da convenção nacional,
decidiu ter candidato a Presidente.
É preciso que o Presidente do Partido saiba
que, se o PMDB não apresentar candidato depois
dessa decisão, qualquer filiado pode pedir diretamente à Justiça Eleitoral o registro de sua candidatura,
porque não pode haver vacância em uma chapa, nem
chapas, para o executivo ou proporcionais que não
sejam completas tendo filiados do Partido com o desejo de participar do pleito.
Gostaria de abordar também, nesta oportunidade, uma reunião que tivemos, nós, da Comissão do
Mercosul, em Fortaleza e em Natal. Foi uma reunião
externa da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Faço um parêntese para esclarecer que pedimos a cobertura da TV Senado e da Rádio Senado,
mas talvez a situação econômica do Senado, neste
começo de exercício, esteja muito ruim. Seria compreensível que ocorresse no fim, mas fizemos sem
cobertura nem da rádio, nem da TV.
Enviamos algumas matérias, sendo que algumas saíram com certa dificuldade no Jornal do Senado, mas esta Casa não cobriu a reunião da Comissão
do Mercosul realizada em Fortaleza e em Natal. Essa
reunião contou com a participação do Parlamento andino, do Parlatino, da Venezuela, do Chile, do Uruguai
e do Paraguai e que contou também com uma palestra interessantíssima do Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, com a exposição brilhante do Deputado Nei Lopes e a intervenção do Paulo Nogueira
Batista, todas de muita qualidade e valor.
É uma pena que a TV Senado, criada com a finalidade de cobrir o trabalho do plenário e das Comissões, estivesse ausente. No entanto, tomamos uma
precaução: pessoalmente, mandei gravar as reuniões, e estou entregando hoje à Diretora da TV Senado, Marilena Chiarelli, as fitas em MD, com grande
qualidade de gravação digital, a fim de que não se
perca o registro desses extraordinários debates.
Trata-se de um debate entre a Alca e o Mercosul,
Sr. Presidente. A Alca, que nada mais é que a criação
de uma zona de livre comércio entre o Nafta –Estados
Unidos, Canadá e México – e o Brasil. A Alca, que
pretende que abramos nossas fronteiras, reduzindo
as tarifas a zero para os produtos americanos.
Enquanto os Estados Unidos, por decisão do seu próprio Congresso Nacional, retira da possibilidade de
discussão toda uma pauta de produtos de interesse
do Brasil nas suas exportações. Maravilhoso país os
Estados Unidos. E não faço ironia. Lá existe um presi-
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dente de fato, o Presidente George W. Bush, que briga por seu país, protege os trabalhadores e as empresas, preocupa-se com o emprego de sua gente.
Enquanto aqui, em nome de um dependentismo, do
neoliberalismo e da globalização, vemos o Brasil naufragar.
Para que se tenha uma idéia, Sr. Presidente, antes da aventura neoliberal, antes de o Congresso Nacional ser submetido a todas as privatizações e aberturas constitucionais, o Brasil participava com 1,2%
de todas as exportações do Planeta. Tudo foi feito em
nome do progresso, do desenvolvimento, do aumento
da participação nacional no comércio internacional. O
resultado não foi esse. Oficialmente, as exportações
brasileiras e sua influência no mercado internacional
caíram de 1.2 para 0.8, uma queda de 4 pontos, mostrando o quão ingênuo é o Governo brasileiro e o
quão tola, o quão basbaque é a política dependentista do atual Governo.
Nós, do Congresso, latino-americanos, tomamos posições claríssimas a favor do Mercosul. O Mercosul é uma união de países com economias símiles.
O Mercosul é uma união de países vizinhos de fronteira. Nada mais lógico que nós interligarmos as nossas
economias num processo de construção de uma cidadania latino-americana, respeitando as formações
e o processo civilizatório de cada país, para, fortalecidos, podermos enfrentar os grandes mercados do
mundo.
O Mercosul se opõe de forma total e antagônica
à Alca, porque o Mercosul é o estabelecimentos de
tarifas privilegiadas ou tarifas zeradas entre os países
latino-americanos. O privilégio pressupõe o fortalecimento das economias. Ora, se abrirmos o nosso mercado e zerarmos as nossas tarifas para a Alca, não
haverá nenhuma razão para o Mercosul existir, porque o privilégio das tarifas externas comuns estará
sendo queimado, deteriorado, reduzido a pó no estabelecimento dessas relações privilegiadas com os
Estados Unidos. E quem realmente diz o que a Alca é
para o mundo dos que enxergam, dos que ouvem,
dos que querem enxergar e dos que querem ouvir é o
Presidente Bush, que, com o apoio do Congresso Nacional, taxa pesadamente o aço brasileiro, que dá
subsídios fantásticos à sua agricultura. Primeiro, Senador Patrocínio, US$171 bilhões em dez anos de
subsídio e, posteriormente, mais uma lei, a Farm Bill
de US$41 bilhões, votada pelo Congresso americano,
totalizando US$212 bilhões.
Os nossos grãos, a nossa agricultura tem dificuldade para entrar no mercado americano. A mesma
coisa podemos dizer a respeito do suco de laranja ou
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da indústria calçadista. Por que isso acontece? Porque o Bush protege os trabalhadores americanos e
se preocupa com as empresas americanas, enquanto
o nosso País abriu o seu mercado sem negociar um
item, abriu a partir de uma postura doutrinária, idealista, no sentido hegeliano da palavra . A falsa leitura
da realidade, a leitura mal-entendida da realidade,
uma visão romântica do mundo fez com que o Brasil,
de joelhos, se submetesse ao capital estrangeiro.
Mas os alarmes estão tocando no mundo inteiro.
Já tocaram na Coréia, na Tailândia e no México. Lembra-se, Sr. Presidente? O México era um exemplo de
desenvolvimento moderno para o mundo. O neoliberalismo, com seus efeitos magníficos, mudava a economia mexicana. O México quebrou e o Presidente
Salinas hoje é procurado pela polícia do planeta.
Depois, o Peru. E o Presidente Fujimori, o ditador do Peru, foi condecorado pelo Executivo brasileiro
com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Estou tratando de
dar um jeito nessa falseta do nosso Presidente, nessa
bobagem que o Executivo brasileiro fez. A Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania votou, com o parecer favorável do Senador Pedro Simon, um Decreto
Legislativo tornando nula a condecoração do Fujimori
Depois do Fujimori, a Argentina era o país modelo do mundo, a fantástica Argentina. O Presidente
Menem foi considerado pelo Bill Clinton um dos melhores presidentes do mundo. E o Menem, o homem
que estava realizando o milagre argentino, semana
sim, semana não, almoçava ora no Palácio do Planalto, ora no Palácio da Alvorada. Dez anos de paridade
monetária consagrada por dispositivo constitucional
elevaram de forma fantástica a dívida da República
Argentina. Dívida impagável, que joga o país na fossa
comum dos países falidos. E a soberba Argentina, a
magnífica Argentina, a desenvolvida e alfabetizada
Argentina vai para a vala comum da falência, enquanto o Fundo Monetário Internacional não acena com
apoio, mas com a exigência de um plano que, definitivamente, transforme a orgulhosa República Argentina em um Estado associado aos Estados Unidos ou,
servilmente, aos grandes capitais que manejam o dinheiro do mundo. O Menem passou 60 ou 90 dias na
cadeia, e o neoliberalismo faliu na Argentina.
Sr. Presidente, será que não é hora de termos
no Brasil uma direção firme e orgulhosa, com aquele
tipo de gente que se arrepia diante do Hino Nacional e
que se emociona com a simples visão da nossa bandeira, gente capaz de se emocionar às lágrimas diante dos 50 milhões de brasileiros que vivem abaixo do
nível de pobreza, que ganham menos de R$80,00 por
mês e que vivem em plena e absoluta miséria, mas
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gente também capaz de converter essa emoção
numa ação administrativa transformadora da realidade?
Será que não é hora de termos a direção de alguém que faça voltarmos a ter orgulho de ser brasileiros, que nos faça um país que acredita nos seus políticos, um país onde o Congresso Nacional e o Executivo sejam referência de seriedade e de moralidade, um país em que o Presidente não tenha que ocultar uma fazenda em Minas, comprada por US$0.50 o
alqueire, em que candidatos a Presidência, na falta
de argumentos sérios e concretos para a mudança da
nossa realidade, não tenham de utilizar os arapongas, os grampos telefônicos e a violência da máquina
do Estado? Embora eu ache importante o combate à
corrupção, penso que ele, importante que é – perdoem-me os udenistas que ainda vivem neste País –,
não é o fundamental. Fundamental é a mudança do
modelo econômico. Se pusermos na cadeia mais três
ou quatro ladrões do dinheiro público, nada irá se alterar no Brasil. Uns querem prender o Jader, outros, o
Murad. Os gostos se dividem conforme as filiações
partidárias. Que os pilantras sejam todos processados, como estão sendo, pelo Ministério Público, e que
a Justiça seja corajosa e dura, como o foi a juíza do
Tocantins, no dever de investigar alguma coisa que jamais precisaria ter, antes de uma conclusão séria e
definitiva, a visibilidade que a imprensa brasileira deu
ao caso.
Precisamos de mudanças profundas. Temos
que nos preocupar com o mercado interno, com o trabalho e o emprego dos brasileiros. Sr. Presidente,
precisamos de um Presidente da República que tenha, ao menos, a coragem de George W. Bush para
dizer ao mundo que é Presidente dos Estados Unidos, que, acima de tudo, foi eleito pelo voto dos americanos e que seu compromisso é com o trabalho e
com as empresas americanas.
Ainda sofremos com uma brincadeira dependentista, uma brincadeira urdida pelo pensamento juvenil do sociólogo Fernando Henrique Cardoso, no
Chile, em parceria com Enzo Faletto, jogando o futuro
de nosso País na lata do lixo. É preciso que haja uma
reação. Os ventos, Senador Lauro Campos, sopram a
favor das oposições. No entanto, que se lembrem as
oposições do velho ditado: ”Os ventos não ajudam os
veleiros que não conhecem o seu rumo.“
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra ao Senador Carlos Patrocínio, por vinte
minutos.
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O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nosso futuro
depende, em muito, da capacidade de harmonizarmos antagonismos que já pareceram inconciliáveis.
Ressalto aqui, particularmente, a corriqueira oposição entre progresso e natureza – entre crescimento econômico, de um lado, e equilíbrio ecológico, de
outro.
Enganam-se os que imaginam que o melhor
equacionamento possível entre esses dois pólos seja
o de um armistício tenso e mutuamente desconfiado.
Afinal, o subdesenvolvimento gera graves problemas
ecológicos. O desenvolvimento tecnológico e a disponibilidade de recursos financeiros, por sua vez, permitem reparar danos ambientais e, ainda mais importante, evitar novas agressões ao meio ambiente. Tanto o crescimento econômico como o equilíbrio ecológico interessam à sociedade, que não pode prescindir
de qualquer deles para o seu bem-estar e segurança.
O que verdadeiramente importa é que a sociedade tenha consciência dessa dupla necessidade e faça uma
opção clara por tornar tal consciência efetiva.
É com grande alegria, portanto, que constato
que o desenvolvimento sustentável já não é apenas
um belo e importantíssimo conceito que possibilita a
conciliação desses opostos, recomendado por ampla
bibliografia especializada, mas começa a tornar-se
uma realidade tangível em nosso País. É o que se
pode afirmar, sem receio de exagero, quando um ator
particularmente importante nessa questão – ou seja,
o próprio setor empresarial – começa a adotar o desenvolvimento sustentável como diretriz de suas
ações.
As motivações que estão levando a essa mudança da cultura empresarial são diversas, mas certamente refletem o amadurecimento da consciência
ambiental no País, que possui uma legislação abrangente e avançada nesse setor – embora possa e deva
ser aperfeiçoada. Entretanto, muito mais urgentes
são as ações práticas e concretas que devem ser implementadas, ações essas que devem somar e englobar as diversas forças da sociedade.
A priorização da gestão ambiental e a adoção
da teoria e prática do desenvolvimento sustentável
apenas começam a se tornar realidade nas empresas
brasileiras. Mas que bela notícia, afinal, que tal processo tenha se iniciado e já se delineie com nitidez.
Às vezes é necessária uma dura aprendizagem para
que se possa alcançar esse nível de consciência.
Isso ocorreu com a Petrobras, que, após o grande derramamento de óleo na Baía de Guanabara, em
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janeiro de 2000, foi levada a aperfeiçoar a segurança
de suas atividades, criando, conforme Luiz Clauset,
assessor de comunicação da área de Segurança, Saúde e Meio Ambiente, ”o maior programa de segurança e meio ambiente da indústria petrolífera em todo o
mundo“. Os R$2,5 bilhões investidos que viabilizaram considerável reforço da proteção contra vazamentos , a criação de nove centros de defesa ambiental e de um corpo de bombeiros especializado já resultaram na obtenção, por 19 unidades daquela instituição, do cer tificado ISO 14.001, de gestão ambiental, e BS 8.800, de gestão de segurança e sa úde ocupacional.
Não são necessários, no entanto, desastres ambientais para que nossas empresas passem a dar prioridade ao desenvolvimento de suas atividades com
minimização das interferências sobre a natureza. Nos
últimos sete anos, chegou a 270 o número de certificados da série ISO 14.001, de qualidade em gestão
ambiental, emitidos no Brasil. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) avalia que o grau de responsabilidade ambiental das empresas está em franco
crescimento.
A CNI não se tem limitado, entretanto, a constatar o crescimento da consciência do imperativo da
sustentabilidade em nosso meio empresarial. Ela tem
atuado ativamente na difusão dessa consciência –
postura que veio a se cristalizar recentemente na Declaração de Princípios da Indústria para o Desenvolvimento Sustentável. Elaborada pela CNI, a Declaração abrange onze princípios a serem seguidos pelas
empresas do setor industrial, mas que implicam a
participação da sociedade, num esforço comum pela
qualidade de vida para nós mesmos e para nossos
descendentes.
Assim, o primeiro desses princípios conclama a
”promover a efetiva participação pró-ativa do setor industrial, em conjunto com a sociedade, os Parlamentares, o Governo e Organizações Não-Governamentais,
no sentido de desenvolver e aperfeiçoar leis, regulamentos e padrões ambientais“.
Recomendo, sem dúvida, a leitura integral da
Declaração, mas quero citar, no momento, apenas
mais um princípio, o de nº 6, que consiste em ”apoiar
e reconhecer a importância do envolvimento contínuo
e permanente dos trabalhadores e do comprometimento da supervisão nas empresas, assegurando
que os mesmos tenham o conhecimento e o treinamento necessários com relação às questões de natureza ambiental“.
A matéria da revista Indústria Brasileira de novembro de 2001, que abordou o tema, traz declara-
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ções da engenheira civil sanitarista Lênia de Souza
Vieira, que me levaram a perceber a real importância
desse princípio. Uma de suas afirmações é que ”a
educação (ambiental) nas empresas tem um papel
muito importante, porque desperta cada funcionário
para a ação e a busca de soluções concretas para os
problemas ambientais que ocorrem no seu dia-a-dia,
em seu local de trabalho. (...) É aí que ele tem poder
de atuação para melhorar a qualidade do seu ambiente e dos colegas“.
Existe aqui uma aplicação daquela noção de
que as pessoas que vivenciam os problemas, lidando
diariamente com eles, são as mais indicadas para identificá-los e resolvê-los, desde que capacitadas para tanto. A descentralização da gestão ambiental nas empresas aponta para a necessidade de mais ampla difusão
da consciência ambientalista, que passe a permear
toda a sociedade, criando uma postura crítica e propositiva a partir da infância. Ressalte-se que algumas empresas já estão investindo em propagandas ou em programas de educação ambiental para fora de seus muros, freqüentemente em parceria com governos municipais, estaduais e escolas particulares.
Srªs e Srs. Senadores, estamos no meio de uma
caminhada em que muito há que se fazer para preservar nossos magníficos recursos naturais, ao mesmo
tempo em que é imprescindível acelerar o desenvolvimento. Nada mais significativo do que constatar que
um antigo símbolo da ação destrutiva do progresso
industrial, altamente deletéria para o meio ambiente e
para a saúde da população, tenha se transformado
num exemplo da possibilidade de uma conciliação
harmônica e responsável.
Como V. Exª sabe; nobre Presidente, recentemente houve a primeira taxação de água dos rios. O
rio Paraíba do Sul venderá suas águas para a Companhia Estadual de Água e Esgotos Cedae, do Rio de
Janeiro, e para outras empresas grandes consumidoras de água. Inicialmente, a taxa será modesta, mas,
se os efluentes dessa água não forem devidamente
tratados, as taxas aumentarão muito.
Portanto, Sr. Presidente, a partir desse primeiro
passo de pagar as águas extraídas do rio Paraíba do
Sul, evidentemente, doravante, toda a população brasileira haverá de ter encargos maiores no que concerne à qualidade e ao uso da água em nosso País.
O Sr. Lauro Campos (Bloco/PDT – DF) – Permite-me V. Exª um aparte, eminente Senador Carlos
Patrocínio?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Concedo a aparte ao ilustre Senador Lauro Campos.
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O Sr. Lauro Campos (Bloco/PDT – DF) – Eminente Senador Carlos Patrocínio, é com enorme satisfação que ouço o pronunciamento de V. Exª, que,
como sempre, trata de assuntos da máxima relevância. Ao solidarizar-me com alguns pontos do seu discurso, lembro que, em relação à preservação dos
ecossistemas, é importantíssimo percebermos o caráter agressivo que um sistema econômico, político e
social, que se move pelo e para o lucro, realiza com o
homem e com a natureza. O próprio homem virou bagaço inaproveitado, nós da terceira idade somos descartáveis, as crianças estão nas ruas e 50 milhões de
brasileiros não chegam sequer a um dólar por dia,
enquanto estamos criando uma montanha de reserva. O Brasil tem muita reserva, tem os excedentes
primários. São R$40 bilhões parados à espera de que
o FMI e o Sistema Financeiro Internacional venham
comer a sua parte. São R$40 bilhões de excedentes
primários do orçamento, de acordo com as determinações do Governo, para pagar banqueiro e amigos
do Presidente do Banco Central, Sr. Fraga, e da turma
do George Soros, o maior especulador do mundo.
Esse sistema agressivo e destrutivo, essa fantástica
democracia norte-americana agora realiza mais um
avanço nas ogivas nucleares e ameaça nove países
de destruição atômica. O Sr. Presidente George
Bush, entre outras coisas, negou-se a assinar o Tratado de Kyoto. S. Exª preferiu correr o risco de ser considerado o sujismundo do mundo, aquele que polui a
natureza e o mundo, negando-se a assinar o Tratado
de Kyoto – e os Estados Unidos são campeões mundiais de poluição e, portanto, de ataque à natureza,
aos sistemas ecológicos e ao próprio homem. S. Exª
se nega, porque não lhe interessa o que possa acontecer com o resto do mundo. Ele quer ver se consegue
restabelecer, ride again, como o seu pai e outros Presidentes da República, provenientes do Texas, recém-desembarcados de cavalos fantásticos, animais
belíssimos, governando o mundo por meio da presidência dos Estados Unidos. Solidarizo-me com V. Exª
com essas palavras que secundam não apenas o seu
discurso, mas o artigo do eminente, talvez o maior
empresário brasileiro, Antônio Ermírio de Moraes. Lerei apenas o título do último artigo que ele publicou na
Folha de S.Paulo: ”Deu a louca no mundo?“ Quem
pergunta não é um enraivecido político, Senador de
oposição sistemática; quem pergunta ”Deu a louca no
mundo?“ é o maior empresário brasileiro, Antônio
Ermírio de Moraes. Se ele pergunta isso, o que nós
trabalhadores brasileiros, do submundo, iremos perguntar e responder? Muito obrigado.
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O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Agradeço, eminente Senador Lauro Campos, a intervenção de V. Exª, como sempre muito ilustrativa e repleta de ensinamentos. Na realidade, a questão do
meio ambiente preocupa-nos muito e essa não é a
primeira vez que trazemos este assunto à baila no
plenário desta Casa.
V. Exª tem razão ao divagar um pouco em relação ao nosso pronunciamento, para falar sobre o
acordo de Kyoto. O Presidente Fernando Henrique
Cardoso tem feito algumas reuniões para que o Brasil
possa tomar uma posição mais incisiva com relação
a esse tratado que os Estados Unidos não quis referendar.
Eminente Senador Lauro Campos, tive a oportunidade de participar da ECO-92, quando mais de
uma centena de Chefes de Estado de todo o mundo
esteve presente no Rio de Janeiro. A Agenda 21 praticamente não foi cumprida e tornou-se apenas um
protocolo de intenções que não saiu no papel. Esporadicamente, vemos algumas ações no sentido de se
beneficiarem aqueles países que ainda conservam o
seu ecossistema de maneira menos destruída para
não dizer mais preservada.
Tem muita pertinência com o nosso discurso o
artigo mencionado por V. Exª, do Sr. Antônio Ermírio
de Moraes, em que demonstra a preocupação com
essas propaladas investidas no mundo do terrorismo,
quando o Governo dos Estados Unidos está ampliando o seu arsenal nuclear. No artigo, o empresário cita
que os Estados Unidos têm milhares de ogivas nucleares, quando apenas seis seriam capazes de destruir
toda a vida sobre a terra. Evidentemente V. Exª abordará esse assunto que me preocupa e que foi abordado
por vários periódicos que tivemos oportunidade de ler.
Talvez muitos brasileiros ainda ignorem que
93% das fontes poluidoras da cidade de Cubatão estão atualmente sob controle, com previsão de que
esse percentual atinja 100% no ano de 2008.
A Cosipa, empresa pioneira nesse processo, foi
a terceira siderúrgica integrada no mundo a receber o
ISO 4001 para o seu sistema de gestão ambiental.
Observe-se que a segunda siderúrgica a recebê-lo foi
também uma empresa brasileira, a Usiminas. Os
US$200 milhões investidos pela Cosipa possibilitaram despoluir todo o processo industrial, resultando
também numa mudança nos valores e na maneira de
trabalhar dos seus empregados.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Cubatão,
que já foi sinônimo de poluição e insalubridade, passou a ser reconhecida pela Organização das Nações
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Unidas como modelo de recuperação ambiental. Isso
significa que as ações ali empreendidas, que conjugaram Poder Público e empresas, são recomendadas
como exemplo para outros países.
Temos assim convicção, Sr. Presidente, de que
os graves problemas que atingem o nosso meio ambiente e de que as ameaças ainda maiores que sobre
ele pairam possam ser resolvidos não pela abdicação
ao desenvolvimento, mas pelo amadurecimento da
consciência ambiental e pelos esforços conjugados
da sociedade brasileira, a grande beneficiária de todo
esse processo.
Sr. Presidente, muito obrigado pela tolerância.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra ao Senador Álvaro Dias pelo prazo de
vinte minutos.
O SR. ÁLVARO DIAS (Bloco/PDT – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o ano eleitoral
sempre desperta expectativas em relação às propostas daqueles que se apresentam com o objetivo de dirigir o País. Os candidatos à Presidência da República
devem estabelecer como prioridade de ação a apresentação de propostas que digam respeito à aspiração nacional de desenvolvimento econômico com
justiça social.
Parece-me da maior importância a cobrança insistente no sentido de que esses compromissos essenciais sejam realmente assumidos por aqueles que
postulam o voto da população brasileira neste momento.
Ouso fazer algumas observações sobre o que
imagino que vem ocorrendo no País nos últimos anos:
as políticas socioeconômicas, que mudam o perfil
brasileiro, sobretudo no que se refere à organização
geográfica dos pólos de produção e dos fluxos dos
produtos. Passou a existir uma relação mais estreita
com as questões vinculadas à globalidade da economia internacional, que está interligada a uma rede de
fluxos financeiros de bens e serviços que cobre o
mundo e une as economias mais importantes do planeta.
Surge, no Brasil, além dos tradicionais pólos de
desenvolvimento, uma série de localidades, que ganham destaque no novo processo econômico em razão do crescimento de potencialidades vinculadas à
tecnologia, à capacidade de pesquisa, à infra-estrutura
social, à educação, à qualidade de vida e à aptidão
para a atração e o gerenciamento de negócios.
As novas tendências de reorganização espacial
do desenvolvimento econômico brasileiro, tendo em
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vista o processo de fragmentação econômica do território nacional, implicam ampliação dos núcleos de
desenvolvimento industrial, antes representados pela
região metropolitana de São Paulo, em um polígono
territorial que se estende por larga faixa da região
Centro-Sul do País e tem como vértices São Paulo,
Belo Horizonte, Triângulo Mineiro, Ribeirão Preto,
norte do Paraná, Porto Alegre, Curitiba, Rezende e
novamente São Paulo. São núcleos dinâmicos da
economia nacional, portanto, configurando uma redução na concentração, até então brutal, no eixo São
Paulo – Rio de Janeiro.
Surgiram algumas novas metrópoles emergentes
no interior de São Paulo, e Santa Catarina intensificou a
sua vocação turística e industrial, alcançando desenvolvimento, afirmando-se economicamente exatamente
pelos recursos naturais disponíveis, que possibilitaram
o desenvolvimento turístico e industrial.
O Paraná, meu Estado, pelas potencialidades
que possui – localização geográfica, riquezas naturais, clima, infra-estrutura portuária e de transportes –,
tem que ser determinante de qualquer esforço para
colocar o Brasil entre as nações ou entre os blocos
econômicos importantes do mundo. Apesar da existência, no Paraná, de dois vértices do polígono de desenvolvimento nacional, como eu disse há pouco –
esses dois vértices seriam constituídos pela região
metropolitana de Curitiba e pela metrópole linear do
norte do Paraná, compreendida entre Londrina e Maringá, as duas cidades mais importantes do norte do
Estado – apesar da existência desses dois vértices
no polígono do desenvolvimento nacional, apenas um
deles, aquele compreendido pela região metropolitana de Curitiba, tem-se afirmado economicamente,
para o bem e para o mal. Porque, se Curitiba cresce
economicamente em razão de uma concentração
brutal da economia paranaense, que reflete uma distorção no processo de desenvolvimento do Estado e,
mais do que isso, constitui a reversão perversa de um
esforço de 20 anos, quando se buscou distribuir de
forma eqüitativa a riqueza paranaense entre as diversas regiões do Estado, essa concentração absurda
traz problemas sociais incríveis para a região metropolitana de Curitiba. Portanto, não faz bem, nem mesmo para aqueles que vivem nessa região, a ausência
de planejamento no processo de crescimento econômico do Paraná.
Com essa concentração desmedida, surgiram
favelas, ocupações irregulares. Hoje, são 70 mil famílias vivendo num cenário de injustiças sociais: a violência crescendo de forma avassaladora, a criminalidade assustando a todos, problemas habitacionais,
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de trânsito, e até mesmo com os atuais problemas de
abastecimento de água, que já não atende às expectativas da população. Ou seja, com essa concentração da riqueza paranaense na região metropolitana,
assistimos ao comprometimento da qualidade de vida
daqueles que escolheram aquela região para viver.
Essa concentração também vem promovendo
uma estagnação econômica nas demais regiões do
Estado. As potencialidades do norte, oeste e sudoeste do Paraná não estão sendo devidamente exploradas. A perversa reversão de tudo que vinha sendo trabalhado por 20 anos, para uma melhor distribuição da
riqueza entre as diversas regiões do Estado, promoveu o incremento da crise social no Estado.
Aqui, um dado surpreendente, porque o Paraná
tem conceito nacional de Estado competente, de primeiro mundo, e nós verificamos que os indicadores
econômicos e sociais dizem exatamente o contrário.
Se, no Brasil, na década de 90, não assistimos a uma
melhoria na distribuição de renda. Não assistimos
também a um retrocesso. Houve uma paralisação,
uma estagnação dos indicadores.
Com relação ao Paraná não podemos dizer o
mesmo. Nos últimos anos, o Paraná assistiu a um retrocesso inacreditável. A taxa de atividade da população foi reduzida em 0,9%. Portanto, uma redução
superior àquela verificada no Brasil, que foi de 0,5%.
As distorções sociais se avolumaram. As injustiças
sociais cresceram. A distribuição de renda no Estado
retrocedeu, não avançou. A parcela correspondente a
50% dos mais pobres perdeu 10,6% da participação
na renda; e a parcela dos 1% mais ricos do Estado aumentou em 13% a sua participação na renda estadual.
Portanto, Sr. Presidente, Sras e Srs Senadores,
o Paraná empobreceu; tornou-se um Estado ainda
mais injusto nos últimos anos, aprofundando, de forma perversa e dramática, a enorme diferença existente entre os mais ricos e os mais pobres. Um por cento
da população mais rica do meu Estado recebe 94,4%
do que percebem os 50% mais pobres. Ou seja, há
uma distância descomunal entre os que ganham pouco e os que percebem muito no Paraná.
O fenômeno é nacional, mas a sua perversidade, nos últimos anos, tornou-se maior do que o fenômeno nacional. Tanto é que, em função desses indicadores, o Paraná hoje está em 10º lugar em termos
de distribuição injusta da riqueza. Apenas os Estados
do Norte, do Nordeste e o Distrito Federal, do Senador Lauro Campos, têm uma distribuição de renda
pior que o meu Estado. Os paranaenses vivem hoje
num dos Estados mais injustos do País. Essa situação foi provocada exatamente pela política caolha de
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desenvolvimento econômico adotada pelo Governo
paranaense. Uma política que não levou em conta a
necessidade de uma distribuição eqüitativa dos recursos, dos instrumentos promotores do desenvolvimento econômico entre as mais diversas regiões do Estado. Se no Brasil as distorções são enormes, as diferenças são latentes entre as mais diversas regiões,
no contexto do Estado do Paraná essa situação também se faz presente com a contundência que queremos rejeitar.
Estamos a exigir, portanto, uma nova dinâmica
econômica que reverta essa descomunal concentração da riqueza para, atendendo às peculiaridades regionais, às necessidades e às potencialidades de
cada região, promovermos o desenvolvimento de forma harmônica e sustentada.
O que se busca agora – pelo menos é o que estamos pretendendo fazer, estamos fazendo e queremos continuar a fazer, como representantes do Estado – é ouvir a população, para atender as aspirações
que se diferenciam em função das peculiaridades regionais; é ouvir idéias, propostas, sugestões inteligentes que permitam a elaboração de um projeto de
desenvolvimento econômico que alcance todas as regiões, com as suas peculiaridades, todas as cidades,
com suas necessidades, enfim, toda a população
com as suas mais justas aspirações.
Essa nova dinâmica econômica tem que priorizar
a adequação do anel de infra-estruturas regionais, a
readequação urbanística ambiental da Região Metropolitana de Curitiba, a otimização do eixo urbano Londrina-Maringá e das cidades-pólos como Ponta Grossa, Cascavel, Francisco Beltrão, Pato Branco, União
da Vitória, Guarapuava, Jacarezinho, Santo Antônio
da Platina, promovendo a desconcentração do desenvolvimento e a irradiação para o interior das potencialidades econômicas, gerando uma onda de
competitividade e atração de investimentos com o objetivo de distribuir de forma inteligente a população no
espaço geográfico, motivando-a pelas oportunidades
de trabalho, de salário, de renda, com a perspectiva
de um crescimento econômico harmonioso, alcançando todas as regiões.
Um governo não tem o direito de obrigar a população a viver onde ela não deseja, mas possui o instrumento conferido às políticas públicas para estimular a população a viver, ocupando de forma adequada
o espaço geográfico existente. Trata-se de induzir o
desenvolvimento econômico generalizado e auto-sustentado, com o oferecimento de alternativas de
conformidade com as potencialidades regionais.
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O Sr. Lauro Campos (Bloco/PDT – DF) – Permite V. Exª um aparte?
O SR. ÁLVARO DIAS (Bloco/PDT – PR) – Ouço-o com muito prazer, pois V. Exª contribui com a sua
inteligência, a sua experiência e a sua competência
com o nosso pronunciamento.
O Sr. Lauro Campos (Bloco/PDT – DF) – Quero
congratular-me com V. Exª e também com o povo do
Paraná, que ofereceu a esta Casa, ao Senado Federal,
a presença dos irmãos Dias, todos dignos dos maiores encômios; Senadores competentes e cumpridores de seus deveres que são, fora aquilo que não precisaria ser mencionado porque acho que deveria ser
uma obrigação de todos nós, a qual V. Exªs cumprem
rigorosamente: a honestidade, a dignidade com que
atuam e sempre atuaram na vida pública.
O SR. ÁLVARO DIAS (Bloco/PDT – PR) – Muito
obrigado, nobre Senador.
O Sr. Lauro Campos (Bloco/PDT – DF) – Serei
muito breve, apenas para dizer que a situação nossa
– do Paraná e do resto do Brasil, pois estamos todos
no mesmo barco da perdição – é irmanada por essas
desgraças. E não adianta tapar o sol com a peneira
das televisões. Não adianta tapar o sol com os recursos oficiais lançados em profusão para tentar maquiar, com rímel, pó-de-arroz, batom, ruge, a face das
mensagens do Governo. Mas a coisa chega a tal ponto, que a verdade sobe: até mesmo autoridades e entidades governamentais afirmam o que V. Exª acaba
de dizer. Vou ler:
Pesquisa ponta a ponta do Ipea avalia
em detalhes a perda do poder aquisitivo do
trabalhador nos anos do Plano Real.
O Ipea é um órgão oficial muito respeitado.
Assim sendo, é o contrário do que Sua Excelência diz
na televisão oficial. Houve, portanto, perda do poder
aquisitivo do trabalhador nos anos do Plano Real.
Rendimento cai 8,9 e bate recorde no
Real. Não é ser alarmista, mas mostrar que
a situação do mercado de trabalho é um
pouco pior do que a média revela“, diz o Sr.
Lauro Ramos, economista do Ipea. S. Sª sinaliza para o fato de que: ”O poder de barganha dos empregados formais está muito
fraco. Na comparação ponta a ponta, o pessoal sem carteira assinada perdeu 6,7.
Quem trabalha por conta própria, 5,8.
Avança, Brasil! Avança sobre a população, sobre os trabalhadores, a dignidade, a verdade. Realmente, há que ter muita paciência para agüentar a an-
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tipropaganda que, parece-me, está sendo copiada
dos Estados Unidos, que agora estavam no caminho
de criar um serviço de antiinformação, uma espécie
de ministério da mentira que foi felizmente desmontado devido à reação do povo norte-americano diante
daquela proposta. Acredito que V. Exª está coberto de
razão. Pressentimos que V. Exª já começa a preparar
as armas, os argumentos e fazer brilhar a inteligência
no sentido de enfrentar a batalha a que o povo do Paraná assistirá com o seu intento de voltar a ser governador do povo paranaense. Muito obrigado.
O SR. ÁLVARO DIAS (Bloco/PDT – PR) – Agradeço Senador Lauro Campos. O aparte de V. Exª
como sempre – e creio que vou tornar-me até repetitivo – engrandece esta Casa pelo brilhantismo e inteligência. Aliás, nós que estamos agora vivendo momentos que antecedem o pleito eleitoral, certamente
contamos com a inteligência da população do Distrito
Federal que não perderá a oportunidade de tê-lo novamente como Senador da República reeleito; dessa
forma V. Exª poderá continuar, com suas qualidades,
honrando a população que aqui vive.
Da nossa parte, Sr. Senador Lauro Campos,
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, creio que ao
final deste pronunciamento seria importante fazer
um apelo a todos os candidatos à Presidência da
República especialmente – e nessa esteira também
aos candidatos aos governos estaduais: o Brasil
precisa mudar evidentemente, e quem quer mudar o
Brasil precisar conversar com o Brasil. Esse é o momento de se conversar com o País, buscando na inteligência da nossa sociedade a inspiração para a
elaboração dos projetos que deve ser a razão dos
compromissos assumidos durante a campanha eleitoral para as transformações que só poderão advir
de uma ação de competência daqueles que, por
ventura, sejam os escolhidos pela população para
administrar a Nação e os Estados brasileiros.
Da nossa parte, queremos cumprir esse desiderato de ouvir. É o que estamos fazendo: durante todo o
ano passado percorremos as mais diferentes regiões
do Paraná ouvindo sindicatos, associações, universidades, lideranças políticas de todos os partidos para
buscarmos os caminhos a fim de corrigir rumos e promover, por meio de um projeto de desenvolvimento
econômico e harmônico, a melhoria da qualidade de
vida da população do Paraná. E vamos continuar, até
a metade deste ano, muito mais ouvindo do que afirmando, buscando a verdade que brota com autenticidade do coração da população que vive no dia-a-dia o
drama de dificuldades crescentes, com as injustiças
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que se avolumam no plano social, como decorrência
da incompetência dos que governam em promover
desenvolvimento para todos com geração de empregos e com justiça social. Esse é o nosso objetivo e
queremos compartilhá-lo com todos os que postulam,
com todos os que concorrem porque certamente será
acima de tudo uma manifestação de respeito àqueles
que se constituem os verdadeiros proprietários desta
Nação, que são os brasileiros. Portanto, Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, que Deus possa inspirar a
todos os postulantes à Presidência da República deste País a fim de que saibam ouvir e que, ouvindo,
aprendam a lição que certamente brota na palavra e
na sabedoria de todos os brasileiros.

Durante o discurso do Sr. Álvaro Dias,
o Sr. Edison Lobão, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Carlos Patrocínio.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Concedo a palavra ao eminente Senador Lauro Campos.
O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, para aqueles
que, como eu, permaneceram em suas casas gozando desse silêncio, dessa quase solidão de Brasília, eu
costumo dizer que escolhi ser prisioneiro de uma obra
de Niemeyer vivificada pela inteligência e inquietação
de Darcy Ribeiro.
Tranquei-me durante cerca de 30 anos – dedicação exclusiva, tempo integral – na Universidade de
Brasília e saio de lá para ir a casa. É raro quando não
há alguns paparazzi, repórteres, fotografando a minha residência. Na fotografia não sai o que ela me
custou, nem a minha honestidade e coerência; minha
e da minha mulher, companheira que, aprovada duas
vezes em dois concursos, chegou ao final de carreira
na Câmara dos Deputados. Eu, também por meio de
concurso, se tivesse tirado o 2º lugar não seria o catedrático que sou.
E vou avisar o seguinte: eu não sou dono da verdade. Acho que a ética deve ter um conteúdo social.
Eu não concordo muito com aquele princípio de Kant
segundo o qual nós devemos agir de tal maneira que
a nossa ação individual possa se converter em uma
norma universal de conduta.
Essa bela afirmação de Kant peca por transformar uma ação de um indivíduo indeterminado em
uma norma universal de conduta.
Aquilo que é ético deve ser socialmente ético,
deve ser um produto histórico-cultural no processo civilizatório. A ética é espécie de proteção de um instinto social de defesa da vida e da natureza, que nós fo-
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mos aprendendo a construir de 1.800 mil anos para
cá, por meio do processo civilizatório. Não me atrevo
a transformar aquilo que considero ético, moral,
como, por exemplo, receber auxílio-moradia por uma
casa que sei quanto me custou. Apesar de saber que
23 mil funcionários públicos recebem auxílio-moradia,
quando vi, a partir daquela fotografia da revista Veja,
que talvez eu fosse o único soldado com o passo certo, abri mão do meu auxílio-moradia. E faz muito tempo que tomei essa decisão. Nunca achei que tivesse
recebido algo indevido – cerca de R$ 2.300,00 por
mês –, mas mesmo assim, para viver em paz, abri
mão dessa importância.
Sempre estive em Brasília, gozando as maravilhas dessa solidão, inclusive neste fim de semana. Eu
e minha esposa tivemos a oportunidade, duas vezes,
de ir ao Hran para acompanhar o estado de saúde do
filho da Senadora Heloísa Helena, que, atropelado na
W3, sexta-feira, teve traumatismo craniano e, felizmente, está-se recuperando. Portanto, brevemente
estará de volta, com sua energia revitalizada, nossa
brilhante companheira Heloísa Helena.
Esses temas de que tratamos aqui e que consideramos da máxima relevância vêm-nos acompanhando diuturnamente. Dois deles foram abordados
num brilhante artigo publicado no dia 17 de março de
2002, na Folha de S.Paulo: ”Deu a Louca no Mundo?“, pergunta o maior empresário brasileiro. Seria diferente se a pergunta partisse de alguém que está há
cinqüenta e quatro semanas desempregado, cinqüenta e quatro semanas é a média do desemprego
existente, atualmente, no Brasil. Há anos, era de cinco
dias, no máximo, uma semana, a média do tempo que
um pedreiro, um carpinteiro ou qualquer outra pessoa, após deixar seu emprego, levava para encontrar
outro. Agora, são cinqüenta e quatro semanas sem dinheiro; cinqüenta e quatro semanas dependendo do
seguro-desemprego, que todos sabemos – e eles sabem mais do que nós – o quão precário, o quão sovina, o quão insuficiente é.
Há pouco apresentei um projeto tentando
aumentar o valor do seguro– desemprego, porque se o
trabalhador fica cinqüenta e quatro semanas procurando emprego, obviamente, esse tempo deveria ser coberto pelo seguro-desemprego, mas não o é. Apenas
estou tentando minorar o sofrimento nesse período
de completa desvalia, de completo desespero e de
completa falta de dinheiro e de recursos, em que se
comem as panelas. Em vez de se bater nas panelas,
comem-se as panelas, come-se o telefone, come-se
a geladeira. Vai-se comendo aquilo que o salário magro conseguiu trazer para casa.
Estamos vendo parte do desespero dos trabalhadores, que começam a fazer barulho. Na Argenti-
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na, o povo está gritando. Lá, há dez ou doze anos, os
aposentados reclamavam nas ruas. Pareciam estar
fazendo greve. Deu a louca no mundo? Aposentado
fazendo greve? Os aposentados estavam lá, nas
ruas, desesperados, tentando recuperar a dignidade
perdida em virtude do neoliberalismo que promete o
mercado, que promete a eficiência, a sabedoria e a
justiça do mercado. Para o banqueiro, existe mercado? Ou existe um governo que impõe até 49% de
juros? O mercado recai sobre os trabalhadores
como uma chibata, com a dureza metálica que lhe é
peculiar. Que mercado é esse? Na Argentina, o desemprego na PEA atinge 28%. Estamos caminhando
para isso.
Assim, com a quantidade de pessoas desempregadas – há 900 milhões de desempregados no
mundo –, o neoliberalismo diz que o mercado resolverá. Os trabalhadores desempregados, desesperados,
que estão há cinqüenta e quatro semanas procurando emprego, têm de se defrontar com a outra parte do
mercado: o empresário com seus advogados, com
seus assessores, com seu dinheiro de reserva. Dizemos que isso é democracia, que são duas partes com
poderes iguais e liberdade para contratar.
Deu a louca no mundo, sim, Dr. Antônio Ermírio
de Moraes. Vemos que os pregoeiros da liberdade de
mercado, do neoliberalismo, lá nos Estados Unidos,
em nome da liberdade de ir e vir, da liberdade de
comprar e vender, da liberdade neoliberal, não apenas
taxam a nossa laranja, que já foi esmagada – os brasileiro não precisam esmagar a laranja para vender o
suco, porque os americanos esmagam as nossas laranjas, aviltando, achatando os preços de tal maneira
que sobra bagaço e, muitas vezes, laranja podre,
não-exportável. Essa é a liberdade que criaram.
Pois bem, não vou falar da liberdade para fixar
os juros. Onde é que alguém, a não ser com agiotas,
faz uma tratativa para fixar a taxa de juros, faz propostas para reduzir as taxas de juros? É o governo dos
banqueiros, é a ”bancocracia“ brasileira que coloca a
taxa de juros em 49%, 45% e, agora, cerca de 19% de
juros ao ano, a mais alta do mundo. Para proteger
quem? Os trabalhadores, os empresários da produção, o Ermírio de Moraes? Não. Para proteger eles
próprios, banqueiros, a partir dos banqueiros do Banco Central.
Não dá para enganar ninguém. Não há mentira
nem programa de televisão capaz de mostrar que
este mundo, que eles viraram de cabeça para baixo,
está de cabeça para cima, que não deu a louca no
mundo. Deu a louca no mundo quando uma parte do
mundo colocou os juros nas alturas.
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Não tenho tempo para mostrar como, na economia, evoluiu o pensamento econômico. Durante muito
tempo, os bancos não tiveram muita importância; o
que importava era o consumo da população. Adam
Smith disse: ”O que limita a produção é o consumo“.
No Brasil, em nome do combate à inflação, elevaram a taxa de juros dizendo que era para limitar o
consumo, congelaram a taxa de câmbio lá embaixo,
para os brasileiros importarem de tudo, destruindo as
empresas nacionais e o mercado – numa economia
de mercado fez-se um plano para destruir o mercado
por meio das importações, arruinando os setores
principais da economia brasileira. Eles, que fizeram o
diagnóstico – o médico e o monstro numa só pessoa
–, disseram que o Brasil consome demais e que era
preciso reduzir o consumo. Para isso, desempregaram funcionários, achataram os salários, aumentaram os juros e os impostos. Voltamos à Idade Média.
Consumir é pecado. Em plena modernidade, voltamos aos princípios medievais. Então, devemos reduzir o consumo por meio de todas essas medidas perversas.
Atualmente, dizem que o consumo e o nível de
vida do brasileiro aumentaram durante esse período
de sufoco antiinflacionário. Deu a louca no mundo,
sim! Às vésperas da eleição, querem fazer com que
nos esqueçamos da seguinte manchete: ”Rendimento cai 8,9% e bate recorde no Real“. O Plano Real
queria isso e conseguiu. O Plano Real aumentou o
desemprego e a fome, deu 311% de lucro aos banqueiros. Deu certo, sim, Sr. Armínio Fraga, seus amigos estão tendo um lucro de 311% ao ano, como é o
caso do Banco Itaú.
E no tocante aos trabalhadores, quanto receberam a título de aumento no salário mínimo? Deu a louca no mundo das coisas e da dinheirama, sufocando
e massacrando a vida humana.
É óbvio que não podemos pensar em racionalidade nas respostas a esse massacre incontrolável,
que parte dos que apertam os botões e realizam esse
economicídio.
Os jornais de hoje estão quentes. Estou procurando uma luva de amianto para folheá-los, porque o calor e o desespero da vida subiram para as páginas
dos jornais, que estão incandescentes.
Os fatos são claros para alguns que têm consciência e procuram desenvolvê-la, não se deixando
amordaçar nem vendar os olhos. Afirmou o maior empresário brasileiro, Dr. Antonio Ermírio de Moraes:
”No campo internacional, a última semana foi marcada por movimentos angustiantes.“ Eu o vi na Beneficência Portuguesa, dando o seu sangue, o seu suor,
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a sua contribuição. Ele não é só o homem do dinheiro;
ele é também o homem da vida e da saúde, um voluntário.
E continua: ”Logo no início, surgiu a notícia segundo a qual os Estados Unidos estão modernizando
seus artefatos nucleares para atacar, em caso de necessidade, a China (se esta investir contra Taiwan); a
Coréia do Norte (se atacar a Coréia do Sul); o Iraque
(se avançar contra Israel); o Irã, a Síria e a Líbia (se se
solidarizarem com o Iraque); e a Rússia (não se sabe
bem por quê)."
Deu a louca no mundo?
A única coisa em que se pode pensar nesse ar tigo do Dr. Antônio Ermírio de Moraes é na interrogação. Deu a louca no mundo? – pergunta. Ele já está
respondendo. A notícia dessas bombas atômicas que
seriam despejadas sobre esses adversários supostos
causou espanto mundial. Deu foi um medo no mundo,
que ficou perigosíssimo. De modo que, então, qualquer pessoa pode nos atacar, pode enfrentar os Estados Unidos, como fizeram aqueles loucos do Bin Laden, com doze facas atacando, amedrontando, apavorando o império e justificando o plano, revelado o
detalhe do plano nuclear dos Estados Unidos. Esse
medo, esse pavor, esse pânico tem que ser mantido
nos Estados Unidos para que a economia norte-americana possa sair do buraco, desenvolvendo os
setores bélicos que estavam parados desde o tempo
de Clinton, fazendo o escudo antimíssel que desde
Bush pai, que começou a fazer essas despesas bélicas, estavam parados e agora encontram reforço que
poderá chegar a um trilhão, duzentos e cinqüenta bilhões de dólares.
“A notícia causou um espanto mundial. Parecia
irreal. Mas, em seguida, o vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney, embarcou para o Oriente
Médio e Europa em busca de aliados para a louca
aventura.”
Será que é aquele Senador de Oposição do
PDT que está escrevendo essas coisas? Não, é o Dr.
Antonio Ermírio de Moraes. Como diz ele, saiu o vice-presidente procurando aliados para essa louca
aventura.
“Internacionalmente, o Pentágono pediu aos
americanos que ficassem atentos aos quatro sinais
de alerta.”
Vejam só como são sábios. Eles têm uma alta
tecnologia e estão preocupados com o bem-estar humano. Atenção, temos agora quatro sinais de alerta:
O azul, que significa risco geral; o amarelo, risco significante; o laranja, alto risco; e o vermelho, risco se-
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vero. As providências serão crescentes e seguirão
essa escala.
Qualquer cor é perigosa, é sinal de perigo na
derrotada democracia norte-americana.
Isso é muito assustador. Será que o
anúncio de tais medidas e a articulação bélico-diplomática de Dick Cheney vão dissuadir os países citados no alegado intento de
atacar outras nações ou de promover atos
de terrorismo nos Estados Unidos?
Duvido. Tais manobras podem excitar
ainda mais os desvairados que estão esperando uma oportunidade para usar seus artefatos nucleares, sem contar que um ataque americano ao Iraque ou à Coréia do
Norte, por exemplo, poderia engrossar o calibre do ”eixo do mal“, cunhado pelo presidente George W. Bush.
Não há tempo. Falei em quatro sinais, e o vermelho já me atinge. Sr. Presidente, com a permissão
de V. Exª, lerei apenas a frase que encerra, com fecho de ouro, este artigo do empresário Antônio
Ermírio de Moraes:
É uma grande ironia. A ciência e a tecnologia, que fizeram tantas conquistas para
os povos viverem melhor, trouxeram a humanidade até aqui para nos dizer que estamos diante do mais arriscado de todos os
tempos: o século 21. É difícil aceitar que
isso seja feito pelo mais inteligente integrante do reino animal... Seria o fim do mundo?
Acredito que não.
Eu cheguei, há muito tempo, à conclusão de
que, até 1930, o capitalismo desenvolvia uma tecnologia erótica, capaz de auxiliar o homem em sua
transformação do mundo, e que, a partir de 1930,
essa tecnologia foi contaminada. Transformou-se de
erótica em tanática, em destruidora, em destrutiva.
Altamente remunerada, criou o esperto capitalismo
para estimular os setores bélicos, os setores destruidores da vida, da natureza e do mundo.
Portanto, o que surpreende o Dr. Antônio Ermírio de Moraes, esse ser humano de inteligência privilegiada, há muito não me surpreende mais. Minhas lágrimas secaram quando, por meio do estudo e da
análise, cheguei à conclusão sintetizada na última frase do artigo de Antônio Ermírio de Moraes. Realmente, depois de tanta beleza, depois de tanta transformação, depois de tanto elã vital, a ciência e a tecnologia transformaram-se principalmente em destruido-
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ras; voltaram-se contra o homem e a natureza. E assim, com uma frase parecida com essa é que inicio o
último dos livros que escrevi.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Lauro Campos, o Sr. Carlos Patrocínio, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Edison Lobão, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presidência lembra ao Plenário que o tempo destinado aos
oradores da Hora do Expediente da sessão deliberativa ordinária de amanhã será dedicado a homenagear
o 35º aniversário da Zona Franca de Manaus, de
acordo com o Requerimento nº 4, de 2002, do Senador Gilberto Mestrinho e outros Srs. Senadores.
Esclarece ainda que continuam abertas as inscrições
para a referida homenagem.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presidência defere, nos termos do art. 41 do Regimento
Interno, o Requerimento nº 62, de 2002.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O Senador Lúcio Alcântara enviou discurso à Mesa para ser
publicado na forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Bloco/PSDB – CE)
– Sr. Presidente, Sras Senadoras e Srs. Senadores,
em 1961, três padres responsáveis pela Cáritas Brasileira, que fora fundada em 1957, idealizaram campanha para arrecadar fundos para as atividades assistenciais e promocionais da instituição e torná-la,
assim, autônoma financeiramente. A atividade foi
chamada Campanha da Fraternidade e realizada,
pela primeira vez, na quaresma de 1962, em Natal, Rio
Grande do Norte, com adesão de outras três Dioceses
e apoio financeiro dos bispos norte-americanos. No
ano seguinte, 16 Dioceses do Nordeste realizaram a
Campanha. Não teve êxito financeiro, mas foi o embrião de um projeto anual dos Organismos Nacionais
da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e das Igrejas Particulares no Brasil. Esse projeto
foi lançado, em todo o País, no dia 26 de dezembro de
1963, sob o impulso renovador do espírito do Concílio
Vaticano II, em andamento na época, e realizado pela
primeira vez na quaresma de 1964. Assim nasceu a
Campanha da Fraternidade, há quase quarenta anos.
Nessas quatro décadas, a Campanha tornou-se
um referencial para os que desejam repensar o Brasil,
buscando um desenvolvimento da sociedade fundado na valorização da pessoa humana em todos os
seus planos, espirituais ou temporais. Este ano, a
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CNBB escolheu como tema Fraternidade e Povos
Indígenas – Por uma Terra sem Males.
Sr. Presidente, mais do que nos propor uma reflexão e uma tomada de posição sobre a questão dos
autóctones brasileiros, a Campanha nos apela a refletir sobre nossa história de civilização e nossa visão de
sociedade multirracial e pluricultural. Quer perguntar:
como lemos nosso passado? como queremos escrever nosso futuro?
Antes de aprofundar essas questões desejo relembrar alguns aspectos relativos aos povos indígenas do Brasil, que são fundamentais para a compreensão da extensão e da gravidade das questões
postas.
Os povos indígenas do Brasil, mais de 245 etnias
diferentes, falam pelo menos 185 línguas, somam uma
população de aproximadamente 350 mil pessoas vivendo em comunidades e 192 mil nos grandes centros urbanos. As estatísticas mais recentes indicam
crescimento da população indígena. Dois fatores podem ser apontados para explicar esse aumento: o primeiro, o fato de que, havendo hoje uma maior
consciência do valor de sua origem, os indígenas passaram a se identificar como tal nos censos populacionais; a segunda é que começa a haver uma maior proteção das comunidades silvícolas, o que possibilita o
crescimento do número de seus membros.
Se excetuarmos o Rio Grande do Sul e uns
poucos outros bolsões dispersos pelo País, a grande
maioria dos indígenas brasileiros atuais estão localizados na região Centro-Norte, principalmente no interior da Amazônia legal. Não é por coincidência que
essa é a região mais tardiamente ocupada pelos homens de origem não ameríndia. É, também, a região
onde se dá o processo de ocupação mais acelerado
da história brasileira recente, com todas as implicações de ordem social, econômica e ambiental.
Está-se quebrando o equilíbrio de um ecossistema
que existiu praticamente intocado por milhares de
anos. Tal processo, se tem implicações positivas para
o desenvolvimento nacional, tem óbvias conseqüências desagradáveis para as comunidades que sempre
viveram nesse espaço.
Eis aí, Sras e Srs. Senadores, o embate principal que ocorre no interior do Brasil e a raiz dos tormentos por que passam as comunidades indígenas,
afetadas pela chegada do homem moderno ao seu
território. E quando falo de chegada, emprego no sentido histórico do termo, ou seja, uma chegada que remonta ao século XVI, com a vinda dos europeus para
o Brasil e com a interiorização paulatina e crescentemente mais acelerada que foi ocorrendo, principal-
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mente a partir da segunda metade no século XX. O índio teve seu universo essencial desestabilizado pela
presença do que nós chamamos de civilização.
Sr. Presidente, o líder indígena Xicão Xukuru,
assassinado em 1998 na luta pela terra, explica a profundidade do problema criado pela chegada do branco em suas terras: ”a gente tem a terra como nossa
mãe. Então, se ela é nossa mãe, é ela quem nos dá
todo fruto de sobrevivência, ela deve ser zelada e preservada a partir das pedras, das águas e das matas.“
Nailton Muniz, índio Pataxó Hã-Hã-Hãe, explica
como se concretiza esse modo de viver para seu
povo:
Dizem que nós não somos civilizados.
Os índios são civilizados, mas não com civilização dos brancos. Temos o jeito de ser de
cada povo. Hoje nós olhamos, quando chegamos numa cidade, muita gente que se diz
civilizada mas que maltrata seu semelhante,
que deixa suas crianças pedindo esmola,
passando dificuldades.
Você entra nos órgãos públicos, vê
tanto luxo, depois, lá fora, vê gente passando fome, gente igual, só que pobre. Então, o
medo que nós temos de perder nossas terras é de ver realmente o nosso povo na rua,
dormindo de baixo de viaduto, caído em
marquises, mendigando. Porque essa não é
a nossa maneira de ser civilizado. Nós somos de um pensamento diferenciado, não
ensinamos nossos filhos a competir, ensinamos a repartir e a lutar. Nós não deixamos
nosso povo sofrer. Como vocês podem ver
suas crianças na rua? Como podem ver famílias sem ter o que comer, revirando lixo?
Nós não deixamos. Nós temos alegria em
repartir. Se uma família tem para comer e
chega outros que não têm ela faz alimento
suficiente para todos. Nós não temos coragem de deixar um parente sair com fome, se
temos comida guardada. A gente come junto, depois se apega com Deus e vai, com
certeza, adquirir. Por isso também, se temos
a nossa terra demarcada e na nossa mão,
temos condições de adquirir nosso alimento
e de repartir entre nós. Nós não temos cadeia nas nossas aldeias, temos conselhos
para dar ao nosso povo e eles acatam. Nós
procuramos educar nossos filhos para acatar os conselhos dos mais velhos. A sociedade branca tem que entender e respeitar o
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nosso jeito de viver. Nós não estamos lutando contra eles, somos também parte dessa
sociedade, só que com nossas diferenças.
Uma das principais causas da violência contra
os índios é a cobiça de suas terras. É possível afirmar que 85% das terras indígenas (incluindo-se as
demarcadas) são objeto dos mais diversos tipos de
invasão, tais como a presença de posseiros, garimpeiros, madeireiros, projetos de colonização, abertura de estradas, hidrelétricas, linhas de transmissão,
hidrovias, ferrovias, gasodutos, oleodutos, minerodutos, criação de unidades de conservação ambiental
e assim por diante.
Contudo, Sr. Presidente, se tivermos a corajosa
atitude de conhecer e aprender com os povos indígenas, podemos descobrir caminhos novos que nos levem à construção de uma sociedade mais solidária,
democrática e humana.
Há uma dificuldade real de compreendermos
que os povos indígenas mantêm uma relação muito
especial com a terra. Para ocupá-la, não distribuem títulos ou lotes particulares, ocupam-na de forma coletiva. A terra é posse de todo o povo. Uma das mais expressivas vitórias na história recente dos índios no
Brasil foi a conquista de um capítulo especial na
Constituição Brasileira. O artigo 231, referente aos direitos indígenas, reconhece a posse coletiva das terras, o significado do território para as culturas dos povos. Afirma serem elas ”inalienáveis e indisponíveis“,
ou seja, não podem ser vendidas, não estão a serviço do mercado, mas sim do usufruto exclusivo dos
índios.
A terra para o índio ”é seu chão cultural, habitada por suas tradições, referência básica dos seus valores vitais, prenhe de mitos, campo de sua história.“
O relacionamento dos índios com sua terra assemelha-se ao modo como o povo hebreu concebia a terra
prometida. Para eles, a Palestina não era igual às outras terras, porque era a terra da Promessa. Fora daquela terra era impossível celebrar a liturgia, as festas
e até mesmo cantar um dos cânticos de Sião. Da
mesma maneira, os povos indígenas têm seus lugares sagrados, espaços de seus rituais, de manifestação de suas crenças e da força de seus ancestrais. A
terra é o chão de sua história, de sua cultura, de sua
coesão, de sua sobrevivência.
Mas, Sr. Presidente, não devemos ficar apenas
na questão da terra quando falamos dos índios. Na
verdade, são muitas e valiosas as contribuições dos
povos indígenas na construção do Brasil – na música,
na língua, nas danças, na alimentação, nas crenças,
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nos ritos e até na toponímia. Para acentuar os aspectos positivos relativos à realidade dos povos indígenas, Padre Bartomeu Meliá escreveu um capítulo maravilhoso, no livro O rosto índio de Deus, sobre a experiência religiosa dos guarani. Diz ele, a certa altura:
A relativa incapacidade que os missionários tiveram em entrar em diálogo com o
‘espírito’ de sociedades indígenas, tão acentuadamente místicas como o guarani, representa um problema teológico de certa
importância que questiona o tipo de experiência religiosa do missionário. Os dados
documentais mostram que os guarani tiveram mais abertura espiritual para incorporar
as formas religiosas dos missionários dos
que estes a daqueles. Esta abertura e ‘tolerância’ não seria devida à debilidade e inconstância do ”primitivo“ em manter e saber
defender seus princípios religiosos, como
se pensou com freqüência entre os missionários, mas à própria concepção da ”Palavra“ que capacita o guarani para qualquer
diálogo sincero e verdadeiro no Espírito. É o
que advertiu o etnógrafo dos guarani, Curt
Nimuendaju, numa página memorável:
‘Embora naturalmente o guarani, em seu íntimo, esteja tão convencido da verdade da
sua religião quanto o cristão mais fervoroso,
ele nunca é intolerante’.
Creio que aqui tocamos o cerne da problemática
da relação entre os povos indígenas, habitantes originais do Brasil, e os demais brasileiros, cujas origens
são estrangeiras a essas terras. Nós brasileiros de
ascendência não-americana trouxemos para um
ecossistema já bem estabelecido novos padrões de
relacionamento interpessoal e com a natureza que se
chocam com os aqui estabelecidos há milênios. Não
haveria como resultar em conseqüências diferentes
das que temos, partindo-se dos pressupostos que
sempre nortearam esse tipo de ocupação territorial.
Aos invasores é dado o direito de impor sua cultura e
seu sistema de gestão do mundo temporal e espiritual.
Os bandeirantes ocuparam os territórios, os missionários ocuparam os espíritos. E assim se estabeleceu
o conflito entre duas culturas.
Foi necessário chegarmos ao final do século XX
para que, com o acirramento dos conflitos e com o
despertar da consciência dos povos indígenas sobre
seus direitos, começássemos a repensar nossas relações, agora em termos de civilizações que devem coexistir e não se excluírem.
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Continuamos com o conflito crucial da disputa
pela terra. Esse é um nó a ser desatado com sabedoria e discernimento. Não podemos destruir ainda mais
as comunidades indígenas, despojando-as de suas
terras, mas também não podemos travar o progresso
do País. E mais uma vez retornamos à questão da
convivência e da interação entre duas culturas que
têm que coexistir espacial e temporalmente.
Pensar os indígenas com padrões e paradigmas
da civilização dita ocidental, ou pensá-los apenas
com seus próprios padrões, é querer negar os feitos
da interação entre as culturas. Pensar indígenas e
ocidentais com padrões de interculturação é algo que
faz sentido.
Achar que os índios poderão continuar a vivenciar seus antigos costumes de modo independente da
presença dos demais brasileiros é imaginar possível
a construção de um paredão estanque entre as duas
culturas. É inexeqüível!
Preservar a história pessoal e coletiva dos indígenas é algo que pode ser feito mesmo dentro do inevitável processo de assimilação intercultural que houve, há e haverá num Brasil cada vez mais populoso.
Assim, Sr. Presidente, julgo mais do que oportuna a Campanha da Fraternidade deste ano de 2002,
pois ela nos obriga a repensar nossas relações com
os diferentes de nós. Obriga-nos a refletir sobre nossas relações com as diferenças, sobre nossa capacidade de tolerância e harmonização. E isso é sempre
enriquecedor, pois nos faz incorporar valores novos e
positivos aos nossos próprios.
Muito se tem falado sobre educação, trabalho e
saúde para os povos indígenas. Não esqueçamos
que eles já estavam no Brasil antes de nós e construíram uma civilização, que, se é simples em sua estrutura aparente, tem milhares de anos de consolidação
e não pode ser descartada como primitiva. Ela é simples, mas rica e fecunda em sua longuíssima história.
Merece respeito e condições de autopreservação,
mesmo dentro de um processo de interpenetração
com nossa cultura europeizada.
Sr. Presidente, asseguremos os direitos fundamentais aos povos indígenas de se determinarem
dentro de nossa sociedade. Não adianta querermos
educá-los para serem pedreiros se, em suas comunidades, tudo se faz com palha e madeira. Não adianta
querê-los alfaiates se andam desnudos em suas aldeias. Se eles devem interagir conosco, como deve ser
feito, deixemos os espaços de criação para que eles
possam usá-los da forma que sua criatividade inspirar. Não somos nós que devemos traçar caminhos
para outros trilharem.
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Se houver uma postura de respeito mútuo, haverá um tempo para a construção de uma sociedade
solidária, na qual serão preservados os valores essenciais de cada grupo, abrindo-se espaço para a integração positiva e enriquecedora.
Sr. Presidente, os indígenas do Brasil resistiram
a 500 anos de massacres e violências e hoje esperam
contar com nosso apoio e solidariedade, para a garantia de seus direitos fundamentais, principalmente,
o direito à vida. Neste sentido, estando longe ou próximo das comunidades indígenas, temos muitas maneiras de colaborar com suas lutas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Era o que tinha a dizer.
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–
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 9, DE 2001
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 9, de 2001, que dispõe sobre o alongamento de
dívidas originárias de crédito rural, de que trata a Lei
nº 9.138, de 29 de novembro de 1995, e dá outras providências, tendo
Parecer proferido no Plenário da Câmara dos
Deputados, Relator: Deputado Confúcio Moura, em
substituição à Comissão Mista, concluindo pela apresentação do Projeto de Lei de Conversão nº 1, de
2002, incorporando as Emendas nºs 12 e 28, e contrário às Emendas nºs 1 a 11, 13 a 27.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária de 14 do corrente, quando teve
sua discussão adiada para hoje, em virtude de obstrução declarada.
–2–
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 11, DE 2001
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 11, de 2001, que cria o Fundo Seguro-Safra e
institui o benefício Seguro-Safra para os agricultores
familiares da Região Nordeste e do norte do Estado
de Minas Gerais, nos Municípios sujeitos a estado de
calamidade ou situação de emergência em razão do
fenômeno da estiagem, tendo
Parecer proferido no Plenário da Câmara dos
Deputados, Relator: Deputado Márcio Reinaldo

MARÇO 2002
Março de 2002

Moreira, em substituição à Comissão Mista, concluindo pela apresentação do Projeto de Lei de Conversão nº 2, de 2002 e contrário às Emendas de nºs 1 a
15, apresentadas perante à Comissão.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
–3–
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 2001
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 12, de 2001, que abre crédito extraordinário, em
favor dos Ministérios dos Transportes e da Integração
Nacional, no valor de oitenta e seis milhões de reais,
para os fins que especifica, tendo
Parecer favorável, proferido no Plenário da Câmara dos Deputados, Relator: Deputado Márcio Reinaldo Moreira, em substituição à Comissão Mista e
contrário às Emendas nºs 1 a 10, apresentadas perante a Comissão.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
–4–
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 13, DE 2001
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 13, de 2001, que cria o cargo de Secretário de
Estado de Comunicação de Governo, tendo
Parecer favorável, proferido no Plenário da Câmara dos Deputados, Relator: Deputado Rubem Medina, em substituição à Comissão Mista.
(Lida no dia 15 de março último, a matéria passa a
obstruir imediatamente todas as demais deliberações legislativas da Casa até que ultime sua votação, cujo prazo
acha-se esgotado desde o dia 14 de março).
–5–
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 125, DE 2001
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 64 da Constituição Federal,
combinado com o art. 353, parágrafo único,
do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 125, de 2001 (nº 5.526/2001, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que, altera o art. 98 da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de
1980, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares, tendo
Parecer favorável, sob nº 61, de 2002, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
Relator: Senador Romeu Tuma.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
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–6–
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 1, DE 2002
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 28, de 2002 – art. 336, II,
combinado com o art. 338, IV, do
Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 1, de 2002 (apresentado pela Comissão de
Assuntos Econômicos como conclusão de seu Parecer nº 58, de 2002, Relator: Senador Antonio Carlos
Junior, com voto contrário do Senador Lauro Campos), que autoriza a República Federativa do Brasil a
contratar operação de crédito externo no valor equivalente a até cem milhões de dólares dos Estados
Unidos da América, com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento – BID.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
À matéria poderão ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão.
–7–
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 2, DE 2002
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 29, de 2002 – art. 336, II,
combinado com o art. 338, IV, do
Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 2, de 2002 (apresentado pela Comissão de
Assuntos Econômicos como conclusão de seu Parecer nº 59, de 2002, Relator: Senador Romero Jucá,
com voto contrário do Senador Lauro Campos), que
autoriza a União a conceder garantia à operação de
crédito externo, a ser celebrada entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social –
BNDES e o “Japan Bank for International Cooperation
– JBIC”, no valor equivalente a até trezentos milhões
de dólares dos Estados Unidos da América, de principal.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
À matéria poderão ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão.
–8–
REQUERIMENTO Nº 20, DE 2002
Votação, em turno único, do Requerimento nº 20,
de 2002, do Senador Antonio Carlos Valadares, solicitando, nos termos regimentais, inclusão na Ordem do
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Dia do Projeto de Lei do Senado nº 96, de 2001, que
dispõe sobre as operações com recursos dos Fundos
Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, de que trata a Lei nº 7.827,
de 27 de setembro de 1989, e dá outras providências,
cujo prazo na Comissão de Assuntos Econômicos se
encontra esgotado.
Votação adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
–9–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 271, DE 2000
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 271, de 2000 (nº 548/2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Radioclube Vida a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Jussara, Estado de Goiás,
tendo
Parecer favorável, sob nº 2, de 2002, da Comissão de Educação, Relator: Senador Mauro Miranda.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 10 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 320, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 320, de 2001 (nº 768/2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Paz e Bem a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Itambacuri, Estado de
Minas Gerais, tendo
Parecer favorável, sob nº 5, de 2002, da Comissão de Educação, Relatora: Senadora Marluce Pinto.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 11 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 398, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 398, de 2001 (nº 740/2000, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Transcontinental Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Esteio, Estado do Rio Grande do Sul, tendo
Parecer favorável, sob nº 46, de 2002, da Comissão de Educação, Relatora: Senadora Emília Fernandes, com abstenções dos Senadores Eduardo
Suplicy e Geraldo Cândido.
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Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.

Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.

– 12 –
PARECER Nº 76, DE 2002
(Escolha de autoridade)
(Votação secreta)

– 15 –
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃONº 3, DE 2000
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 12,
de 2000, e 14, de 2001)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 76, de
2002, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem nº 4, de 2002 (nº 1.441/2001,
na origem), Relator: Senador Romeu Tuma, pela qual
o Presidente da República submete à deliberação do
Senado o nome do Tenente-Brigadeiro-do-Ar Henrique Marini e Souza, para exercer o cargo de Ministro
do Superior Tribunal Militar na vaga decorrente da
aposentadoria do Tenente-Brigadeiro-do-Ar João Felippe Sampaio de Lacerda Junior.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 13 –
PARECER Nº 77, DE 2002
(Escolha de autoridade)
(Votação secreta)
Discussão, em turno único, do Parecer nº 77,
de 2002, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem nº 71, de 2002 (nº
73/2002, na origem), Relator: Senador Romero
Jucá, pela qual o Presidente da República submete
à deliberação do Senado o nome do Doutor Renato
de Lacerda Paiva, Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, para compor o Tribunal Superior
do Trabalho, no cargo de Ministro Vitalício, em vaga
reservada a juízes de carreira da magistratura trabalhista e decorrente da aposentadoria do Ministro
José Luiz Vasconcelos.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 14 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 99, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 99, de 2001 (nº 3.395/2000, na Casa
de origem), que autoriza doação de imóvel de propriedade do Instituto Nacional de Seguro Social,
tendo
Parecer favorável, sob nº 1.294, de 2001, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Maria do Carmo Alves.

Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 3, de
2000, tendo como primeiro signatário o Senador Jader Barbalho, que altera o caput e os § 4º, 6º, II e 7º e
acresce o § 8º ao artigo 57 da Constituição Federal
(alteração dos períodos das sessões legislativas e a
extinção do pagamento de parcela indenizatória de
convocação extraordinária), tendo
Parecer sob nº 1.271, de 2001, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador José Fogaça, favorável, e pela prejudicialidade
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 12, de
2000, e 14 de 2001, que tramitam em conjunto.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 16 –
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃONº 12, DE 2000
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 3,
de 2000, e 14, de 2001)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 12, de
2000, tendo como primeiro signatário o Senador Paulo Hartung, que altera a redação do art. 57 da
Constituição Federal para, alterando o período de
funcionamento do Congresso Nacional, determinar
o recesso constitucional de 21 de dezembro a 1º de
janeiro e estabelecer que o calendário legislativo
será definido por resolução do Congresso Nacional
e contemplará período de férias coletivas dos Congressistas, tendo
Parecer sob nº 1.271, de 2001, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador José Fogaça, favorável à Proposta de Emenda à
Constituição nº 3, de 2000, e pela prejudicialidade da
matéria e da Proposta de Emenda à Constituição nº
14, de 2001, que tramitam em conjunto.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
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– 17 –
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 14, DE 2001
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à
Constituição nºs 3 e 12, de 2000)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 14, de
2001, tendo como primeiro signatário o Senador Maguito Vilela, que altera o art. 57 da Constituição Federal, para reduzir o período de recesso do Congresso Nacional, e dá outras providências, tendo
Parecer sob nº 1.271, de 2001, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
José Fogaça, favorável à Proposta de Emenda à
Constituição nº 3, de 2000, e pela prejudicialidade da
matéria e da proposta de Emenda à Constituição nº 12,
de 2000, que tramitam em conjunto.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 18 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 379, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 379, de 2001 (nº 940/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Rádio Comunitária Sentinela do Alegrete
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Alegrete, Estado do Rio Grande do Sul, tendo
Parecer favorável, sob nº 8, de 2002, da Comissão de Educação, Relatora: Senadora Emilia Fernandes.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 19 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 387, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 387, de 2001 (nº 718/2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Movimento Comunitário Rádio Positiva
FM a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Planaltina, Estado de Goiás, tendo
Parecer favorável, sob nº 10, de 2002, da Comissão de Educação, Relator: Senador Mauro Miranda.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
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– 20 –
REQUERIMENTO Nº 754, DE 2001
Votação, em turno único, do Requerimento nº 754,
de 2001, do Senador Antero Paes de Barros, solicitando, nos termos regimentais, a dispensa do parecer
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 46, de 2001, de
sua autoria, cujo prazo se encontra esgotado.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 21 –
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 27, DE 2001
Primeira sessão de discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 27, de
2001, tendo como primeiro signatário o Senador
Antônio Carlos Valadares, que acrescenta artigo ao
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a
fim de instituir o Fundo para Revitalização Hidroambiental e o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do
Rio São Francisco, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.295, de 2001, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Maria do Carmo Alves.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 22 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 26, DE 1999
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 26, de 1999 (nº 3.961/97, na Casa de origem), que estabelece normas para o uso médico das
próteses de silicone e dá outras providências, tendo
Parecer sob nº 33, de 2002, da Comissão de
Assuntos Sociais, Relator: Senador Sebastião Rocha, favorável, nos termos da Emenda nº 1-CAS
(Substitutivo), que oferece.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 23 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 105, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 105, de 2001 (nº 1.477/99, na Casa de origem), que dispõe sobre o Programa Grande Fronteira
do Mercosul, tendo
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Parecer favorável, sob nº 1.490, de 2001, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
Relator: Senador Gilberto Mestrinho.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 24 –
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 291, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado nº 291, de 2001, de iniciativa da Comissão
Parlamentar de Inquérito destinada a investigar fatos
envolvendo as associações brasileiras de futebol, que
altera dispositivos da Lei nº 9.615, de 24 de março de
1998, com a redação dada pela Lei nº 9.981, de 14 de
julho de 2000, e pela Medida Provisória nº 2.193, de
23 de agosto de 2001. (Lei Pelé).
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 25 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 371, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 371, de 2001 (nº 963/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova concessão outorgada à TV São José do Rio Preto Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (Televisão) na cidade de São José do Rio Preto,
Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.420, de 2001, da Comissão de Educação, Relator: Senador Pedro Piva,
com abstenção do Senador Geraldo Cândido.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 26 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 389, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 389, de 2001 (nº 871/2001, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Vale do Uatumã a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Presidente Figueiredo, Estado do Amazonas, tendo
Parecer favorável, sob nº 11, de 2002, da Comissão de Educação, Relatora: Senadora Marluce
Pinto.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
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– 27 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 396, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 396, de 2001 (nº 943/2001, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Rádio Difusão
Cidade FM a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade Fortaleza dos Nogueiras, Estado
do Maranhão, tendo
Parecer favorável, sob nº 13, de 2002, da Comissão de Educação, Relatora: Senadora Marluce
Pinto.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 28 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 399, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 399, de 2001 (nº 741/2000, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Televisão Imembuí
S.. para explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens na cidade de Santa Maria, Estado do Rio
Grande do Sul, tendo
Parecer favorável, sob nº 47, de 2002, da Comissão de Educação, Relatora: Senadora Emília
Fernandes, com abstenções dos Senadores Eduardo Suplicy e Geraldo Cândido.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 29 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 401, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 401, de 2001 (nº 798/2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Fundação Cooperhabic para a Educação e Assistência Social a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Erechim, Estado do Rio Grande do
Sul, tendo
Parecer favorável, sob nº 15, de 2002, da Comissão de Educação, Relatora ad hoc: Senadora
Emília Fernandes.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
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– 30 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 404, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 404, de 2001 (nº 1.022/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Taioense de Cultura e Radiodifusão Comunitária a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Taió, Estado de Santa Catarina,
tendo
Parecer favorável, sob nº 16, de 2002, da Comissão de Educação, Relator: Senador Casildo Maldaner.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 31 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 416, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 416, de 2001 (nº 1.035/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
concessão à Fundação Setorial de Radiodifusão
Educativa de Sons e Imagens para executar serviço
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de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 92, de 2002, da Comissão de Educação, Relator: Senador Sebastião
Rocha, com abstenção do Senador Geraldo Cândido.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 32 –
REQUERIMENTO Nº 688, DE 2001
Votação, em turno único, do Requerimento nº 688,
de 2001, do Senador Antonio Carlos Valadares, solicitando, nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento
Interno, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei
do Senado nº 254, de 1999, que tramita em conjunto
com o Projeto de Lei do Senado nº 252, de 1997, cujo
prazo na Comissão de Assuntos Econômicos já se
encontra esgotado.
Votação adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Está
encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 16 minutos.)
(OS 11815/2002)

38
02430

ANAIS DO SENADO FEDERAL
Quarta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2002
Março de 2002

Ata da 23ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 19 de março de 2002
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. Ramez Tebet, Edison Lobão, Antonio Carlos Valadares,
Mozarildo Cavalcanti, Jefferson Péres e Casildo Maldaner

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade – Alberto Silva – Álvaro Dias –
Antero Paes de Barros – Antonio Carlos Júnior –
Antônio Carlos Valadares – Artur da Tavola – Bello
Parga – Benício Sampaio – Carlos Patrocínio – Casildo Maldaner – Chico Sartori – Edison Lobão – Eduardo Siqueira Campos – Eduardo Suplicy – Emília Fernandes – Fernando Bezerra – Fernando Ribeiro –
Francelino Pereira – Freitas Neto – Geraldo Althoff –
Geraldo Cândido – Geraldo Melo – Gerson Camata –
Gilberto Mestrinho – Gilvam Borges – Iris Rezende –
Jefferson Peres – João Alberto Souza – José Agripino
– José Eduardo Dutra – José Fogaça – José Jorge –
Juvêncio da Fonseca – Lauro Campos – Leomar Quintanilha – Lúdio Coelho – Luiz Otavio – Luiz Pontes –
Maguito Vilela – Maria do Carmo Alves – Marina Silva
– Marluce Pinto – Mauro Miranda – Moreira Mendes –
Mozarildo Cavalcanti – Nabor Júnior – Paulo Souto –
Pedro Simon – Ramez Tebet – Renan Calheiros – Ricardo Santos – Roberto Requião – Roberto Saturnino
– Robinson Viana – Romero Jucá – Romeu Tuma –
Ronaldo Cunha Lima – Sebastião Rocha – Sérgio
Machado – Teotonio Vilela Filho – Tião Viana – Valmir
Amaral – Waldeck Ornelas – Wellington Roberto –
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – A lista de presença acusa o comparecimento
de 65 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a
sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
A Hora do Expediente da presente sessão destina-se a homenagear o 35º aniversário da Zona Franca de Manaus, de acordo com o Requerimento nº 4,
de 2002, do Senador Gilberto Mestrinho e outros Srs.
Senadores.
Convido o Dr. Ozias Monteiro Rodrigues, Presidente da Suframa, para fazer parte da Mesa.
Concedo a palavra ao Senador Gilberto Mestrinho.

O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Srs.
Convidados especiais que prestigiam este ato, Dr.
Ozias Monteiro Rodrigues, Superintendente da Suframa, para nós, da Amazônia, é motivo de extrema
satisfação celebrar, nesta augusta Casa, os 35 anos
da Zona Franca de Manaus, no espaço nobre de sua
Hora do Expediente.
Nós, Senadores da região, que juntos requeremos este ato, generosamente deferido por V. Exª, Sr.
Presidente, sabemos o que significou a criação da
Zona Franca de Manaus e a ação desenvolvimentista
que esse modelo vem realizando ao longo destes
anos, sob a coordenação competente da Superintendência da Zona Franca de Manaus, a Suframa, e que
se espraia por toda a Amazônia Ocidental.
Permitam-me, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores e Srs. Convidados, tecer algumas considerações preliminares sobre a história e razões da sua criação. Desde o declínio do Ciclo da Borracha, período
em que a Amazônia respondeu por aproximadamente
45% do PIB nacional, a União tem adiado a formulação de um projeto nacional de integração da Amazônia que possa colocar o País no rumo do seleto grupo
de nações desenvolvidas pelo aproveitamento racional de suas riquezas naturais.
Somente no Governo Getúlio Vargas, cinco décadas após o esvaziamento da economia gomífera, é
que a Federação ensaiou a criação de um projeto de
aproveitamento e valorização da região, com a criação da SPEVEA – Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia –, em 1953, a despeito da Constituição de 1946 já haver posto em seu
art. 119 os mecanismos legais para essa medida, por
meio de uma emenda do Deputado pelo Amazonas,
Constituinte na época, Leopoldo Péres.
A Amazônia dependia, então, do extrativismo e
da cultura primitiva de alguns produtos de sua floresta
para a sobrevivência de sua população. Havíamos
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perdido toda a estrutura produtiva pela queda dos
preços internacionais e apenas alguns produtos representavam algo significativo que sustentava o que
havia restado da débâcle da economia da Amazônica
Ocidental e especialmente do Estado do Amazonas.
A partir dos anos 60, entretanto, o mundo ingressou aceleradamente na era dos sintéticos, com
uma explosão generalizada na produção de plásticos.
Para quem dependia de produtos de cultivo artesanal
usados pela indústria, como a juta e a malva, o surgimento da indústria plástica e de embalagens foi mortal. Àquela altura, não restava outra saída econômica
para cidades como Manaus, já com 200 mil habitantes. A situação era preocupante. A sorva, para dar alguns exemplos, matéria-prima única da goma de
mascar, popularizada como chiclete, fora substituída
por um derivado do petróleo, o poliisobutileno. O
pau-rosa, usado na fixação de perfumes, cedeu lugar
aos fixadores de laboratório e se juntou à juta e à malva, que já haviam contribuído com mais de 50% da receita do Estado e geravam milhares de empregos.
Perderam mercado para o tecido de polipropileno e
também devido ao aparecimento dos navios graneleiros, que prescindiam de sacarias para embalagens. O
avanço tecnológico teve um lado cruel na desvalorização econômica dos produtos primários da Amazônia.
Faço um parêntese, Sr. Presidente, para saudar
a chegada ao recinto do eminente Ministro Arthur Virgílio Neto, Deputado pelo Estado do Amazonas.
Senhoras e senhores, impunha-se a tomada de
medidas urgentes para resgatar o cenário socioeconômico regional. As entidades de classe da região,
principalmente a Associação Comercial do Amazonas, a Federação da Agricultura e demais órgãos representativos, fizeram, à época, insistentes apelos ao
Presidente da República, Marechal Humberto de
Alencar Castello Branco, para que fosse encontrada
uma solução para aquela parte esquecida do Brasil.
Felizmente o Marechal Castello Branco, que
fora Comandante da 8ª Região Militar, conhecia bem
os problemas locais e, mais do que isso, tinha consciência da importância estratégica da Amazônia para
o Brasil. Ele, então, encarregou o seu Ministro do Planejamento, o saudoso Embaixador Roberto Campos,
da missão de encontrar uma solução que evitasse o
colapso iminente da região e, especialmente, que
desse sustentação a Manaus.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Peço licença ao nobre orador para convidar o
Ministro Arthur Virgílio para compor a Mesa, o que
será uma honra para todos nós do Senado Federal.
(Pausa.)
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Continua com a palavra o nobre orador.
O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM)
– O Ministro Roberto Campos repartiu a tarefa que o
Presidente lhe confiara com o seu chefe de gabinete e
amigo pessoal, o engenheiro Artur Amorim, amazonense, filho de pioneiros, que bem conhecia sua terra.
Artur Amorim lembrou que havia um projeto do Deputado Pereira da Silva que criava o Porto Franco de
Manaus e que poderia servir de base para os estudos
preliminares. Daí, em poucos dias, o Ministro Roberto
Campos levou ao Presidente Castello Branco o documento que se transformou no Decreto-Lei nº 288, de
28 de fevereiro de 1967, que criava um pólo de desenvolvimento com incentivos fiscais destinados à implantação de comércio, indústria e atividades agropastoris na cidade de Manaus.
Instalada a Zona Franca de Manaus, iniciou-se
uma intensa atividade comercial, baseada em importações, seguida da implantação do pólo industrial,
que se foi consolidando a partir dos anos 80. Sua sobrevivência constitucional está assegurada até 2013,
graças ao empenho do Deputado e hoje Senador
Bernardo Cabral, Relator brilhante da Constituição de
1988, que fez constarem do Ato das Disposições
Transitórias da Carta Magna as prerrogativas fiscais
do modelo.
Amigos da Amazônia aqui presentes, a celebração dos 35 anos da Zona Franca de Manaus reveste-se, pois, da maior importância no contexto das políticas públicas federais voltadas para o desenvolvimento socioeconômico da região amazônica e sua integração ao resto do País. Trata-se de um modelo em
avançado processo de consolidação e que sinaliza, a
despeito das pressões e percalços presentes desde a
primeira hora de sua implantação, a iniciativa mais
bem-sucedida do poder central no desafio de reduzir
ou atenuar as desigualdades regionais de um País
em que apenas uma região detém 58% do PIB, enquanto as quatro restantes dividem 42%, e em que
10% dos brasileiros usufruem de 47% da renda nacional e 50% dos brasileiros têm de se contentar com
apenas 13,5% dessa renda.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, diferentemente da Spevea, depois transformada em Sudam,
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia,
cujos recursos foram criados para implementar mecanismos de desenvolvimento com ênfase no financiamento da produção, e que foram utilizados em alguns
momentos da sua história por aventureiros e oportunistas de ocasião, a Zona Franca de Manaus não se
valeu de fundos constitucionais para fomentar o processo produtivo do modelo que se implantou há 35
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anos. As indústrias instaladas no âmbito da Zona
Franca de Manaus são beneficiadas com incentivos
tão-somente quando demonstram na prática seus investimentos na geração de emprego e renda. Não há
incentivo à indústria; há incentivo ao produto. Se existe o produto, ele é incentivado. Se não há produto, não
existe incentivo.
Um conjunto de exigências e de auditorias permanentes, com a participação da sociedade e dos ministérios relacionados à produção, assegura a transformação de incentivos fiscais em benefícios sociais e
econômicos para a região. Com efeito, a Zona Franca
tem contribuído, com o barateamento dos produtos lá
fabricados, para toda a sociedade brasileira. Quando
começou a fabricação de televisores na Zona Franca,
um televisor de 20 polegadas custava de US$500 a
US$ 550. Hoje, o mesmo televisor custa algo na faixa
de US$155 a US$160.
A despeito da renúncia tributária, a Zona Franca
de Manaus é a principal responsável por 55% de todos os impostos que a União arrecada na região Norte. Apenas o Estado do Amazonas contribui com 55%
da receita arrecadada pela União na Região Norte.
Assim, não é válido o preconceito de que se trata de
um paraíso fiscal.
Minhas senhoras e meus senhores, pressões
de toda ordem marcaram a trajetória desses 35 anos,
e pressões não faltam para interromper sua continuidade. Enquanto é permitido, em todos os quadrantes
do território nacional, produzir livremente qualquer
item no setor industrial, estabeleceu-se, no âmbito da
Zona Franca, o chamado Processo Produtivo Básico
(PPB), que obriga as empresas do Pólo Industrial de
Manaus ao atendimento de um rigoroso ritual tecnológico para cada produto, cuja aprovação final passa
a depender de um grupo interministerial de Brasília. O
problema é que, além da absurda exigência, as empresas chegam a passar quase um ano para que o tal
PPB seja aprovado.
Nos últimos anos, o Governo estadual foi obrigado a entrar, em três oportunidades, com ações de
inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal
para defender a sobrevivência do modelo, ameaçada
por ações ordinárias do Poder Executivo. Graças ao
empenho do Governador Amazonino Mendes, com
apoio das lideranças empresariais e políticas da região, foram respeitados os direitos constitucionais da
Zona Franca e, por unanimidade, todas as Adins foram concedidas pelo Supremo Tribunal Federal.
Não omitimos a ação inescrupulosa de falsos
empresários do Sul do País que desembarcam em
Manaus para a prática de ilegalidades. Pelo contrário,
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apoiamos as medidas enérgicas de combate a essas
ações. Recentemente, algumas empresas do Centro-Sul do Brasil foram flagradas na prática do contrabando, com a conivência de maus funcionários da
Receita. Felizmente, a ação policial foi competente e
tratou de coibir, com os rigores da lei, esse ilícito, cuja
ocorrência jamais servirá, como pretendem alguns
desafetos da Zona Franca, para ameaçar a consistência e a relevância do seu desempenho econômico e
social na Amazônia e no Brasil.
Senhoras e senhores, a Zona Franca de Manaus foi criada para substituir importações, uma função
necessária na ótica do interesse nacional, que foi
cumprida a contento e com um leque invejável de benefícios para a economia brasileira, pela boa legislação que trouxe para a atividade industrial. Atualmente, os pólos eletroeletrônicos, de duas rodas, relojoeiro e de descartáveis estão entre os mais modernos
do Planeta e substituem, de modo satisfatório, a importação desses produtos. Ao lado disso, a Zona
Franca entrou por inteiro no desafio de equilibrar a balança comercial brasileira, priorizando as exportações. Com mais de duas centenas de empresas certificadas pelo padrão de qualidade ISO 9000 e ISO 14
000, referência ambiental de qualidade e competitividade, o que coloca o Amazonas entre os Estados que
mais se habilitaram na disputa de oportunidades no
mercado internacional.
A Zona Franca de Manaus chegou perto da marca de US$1 bilhão em 2001 e vai bater, seguramente,
na casa dos US$2 bilhões no próximo ano em exportação de seus produtos, inclusive para os Estados
Unidos, atualmente nosso maior importador de televisores – o que mostra a qualidade e a competitividade
dos produtos da Zona Franca de Manaus. Em breve,
muito antes do que poderiam preconizar seus opositores, o modelo ZFM terá um papel decisivo e necessário no equilíbrio da balança comercial brasileira.
Seu desempenho ultrapassa com folga as taxas de
crescimento das exportações do País.
Adicionalmente ao seu desempenho exportador, o modelo instalado em Manaus se transformou
em referência ambiental para o padrão de progresso
adotado por esta civilização. Encravado no coração
da maior floresta tropical do mundo, o Pólo Industrial
de Manaus cresce a uma taxa de depredação ambiental próxima de zero. O Estado do Amazonas conserva intacta, intocada, verde, 98% de sua cobertura
original – os restantes 2% foram usados para fazer as
cidades, estradas, vilas, enfim, para o homem poder
viver –, a despeito de ser o Estado que cresceu 122%
na década passada, um recorde nacional, segundo
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dados recente do IBGE. Portanto, durante a década
de 90, quando o País quase teve crescimento nulo, o
Amazonas cresceu 122%.
Com essas preocupações e coerente com os
parâmetros de sustentabilidade previstos na Agenda
21, o modelo ZFM caminha a passos largos na instalação de um pólo de bio-indústrias, principalmente no
que se refere ao setor de cosméticos, visando a aproveitar racionalmente sua biodiversidade em favor da
homodiversidade e da sociodiversidade local e nacional. Neste ano, o Centro de Biotecnologia da Amazônia já pode ser considerado uma realidade, graças à
determinação da Superintendência da Zona Franca
de Manaus e de seus vários parceiros, entre os quais
se destaca o governo estadual. Com recursos próprios, oriundos das taxas cobradas das empresas locais, a Suframa tem investido nas parcerias com as prefeituras da Amazônia Ocidental na geração de atividades criadoras de emprego e renda. São ações que
buscam oferecer alternativas racionais e promissoras
de aproveitamento sustentável dos recursos naturais
da região, o que exige, por sua vez, investimentos
crescentes na qualificação e treinamento de recursos
humanos. A Suframa enveredou por um caminho extremamente promissor, marcado pelas parcerias institucionais e com o setor privado, para assegurar
avanços e resultados em favor do homem da Amazônia – principal recurso natural que temos –, daí nosso
aplauso e reconhecimento público.
Os trinta e cinco anos da Zona Franca de Manaus, Srªs e Srs. Senadores e convidados, é a celebração de uma iniciativa que está dando muito certo para
a Amazônia Ocidental e para o Brasil. Convidamos
cada um dos senhores a conhecer de perto a performance competente desse modelo e sua importância
estratégica na redução das desigualdades regionais,
na geração de oportunidades para centenas de milhares de brasileiros e para a ocupação racional e
sustentável de uma parte importante da região amazônica e sua integração harmoniosa no cenário nacional, que todos queremos ver próspero, justo e cada
vez e sempre mais brasileiro.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Antes de passar a palavra ao próximo orador
inscrito, eu gostaria de fazer o registro da presença de
pessoas ilustres nesta sessão de homenagem aos 35
anos da existência da Zona Franca de Manaus.
Do Estado de Sergipe, estão presentes os advogados, integrantes da Secção Regional da OAB, Drs.
César Brito, Clovis Barbosa, Edson Ulisses, e o Pro-
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curador do Conal, Dr. João Fontes. Já registramos a
presença, nesta sessão, do Superintendente Ozias
Monteiro.
Tenho o prazer de convidar para fazer parte da
nossa Mesa o Exmº Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Amazonas, José Lupércio Ramos.
Registramos, com muita honra, as presenças do
Dr. José Nasser, Presidente da Federação das Indústrias do Amazonas, do Sr. Maurício Loureiro, Presidente do Centro da Indústria do Amazonas, do Dr.
José Carlos Reston, Superintendente do Sebrae, e
do Dr. Antonio Sérgio de Melo, ex-Superintendente da
Suframa.
Registramos também, com alegria, a presença
dos Deputados Federais Francisco Garcia e Euler Ribeiro, e dos Deputados Estaduais Alfredo Almeida e
Belarmino Lino.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Tenho o prazer de conceder a palavra, nesta
sessão de homenagem aos 35 anos de criação da
Zona Franca de Manaus, ao nobre Senador Mozarildo Cavalcanti, membro da Mesa do Senado Federal.
(Pausa.)
Constato que o Senador Moreira Mendes está
presente. Peço desculpas a S. Exª e o convido para falar. Em seguida, concederei a palavra ao Senador
Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ilustre Ministro,
ilustre Superintendente da Suframa, demais convidados aqui presentes, como Senador pelo Estado de
Rondônia, não poderia, nesta sessão em que se comemora o trigésimo quinto aniversário de criação da
Superintendência da Zona Franca de Manaus, a nossa Suframa, deixar de tecer alguns comentários. E
quero fazê-los em nome de todo o povo de Rondônia,
em nome do Governador do Estado e, seguramente,
em nome de todos os Prefeitos dos cinqüenta e dois
Municípios do meu Estado.
Tentarei, então, contar um pouco da história da
Suframa, da sua organização, citar os seus objetivos
e o que verdadeiramente levou a sua criação, até para
que o Brasil conheça um pouco sobre o que ela verdadeiramente significa.
Como já disse, estamos comemorando o trigésimo quinto aniversário de criação da Suframa, ocorrido no dia 28 de fevereiro, e essa data sugere-nos,
como representante do Estado de Rondônia, que se
inclui em sua área de atuação, algumas breves considerações, pois não é excessivo que sobre ela se dis-
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corra, renovando a história de seus grandes e repetidos êxitos, nessa ainda jovem e tão fecunda existência - apesar de todas as tentativas no sentido de inviabilizá-la que se colocaram quando se discutiu, em
1988, a Constituição hoje vigente.
A Suframa, autarquia vinculada ao Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, foi
instituída pelo Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro
de 1967, que alterou disposições da Lei nº 3.173, de
1957, tendo entre outras atribuições a de conceder
vantagens tributárias às empresas que lá se instalassem e executar ações estratégicas de sustentação e
progresso do modelo que então se adotava.
O projeto da Suframa, com a abrangência dos
Estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, na
área da Amazônia Ocidental, e das áreas de livre comércio de Macapá e Santana, no Amapá, e de Guajará-Mirim, em Rondônia, define-a como agência de investimentos responsável pela identificação de alternativas econômicas de progresso e de atração de
empreendimentos para a região, de forma a promover
a geração de emprego e renda.
Em Manaus, o modelo é representado pelo funcionamento de um parque fabril, um centro comercial
e um distrito agroindustrial. Nos demais Estados e no
complexo Macapá/Santana e ainda Guajará-Mirim, a
Suframa promove a aplicação de recursos advindos
de taxas arrecadadas de empresas instaladas no
Pólo Industrial de Manaus, beneficiadas pelos incentivos fiscais deferidos pelo Governo Federal.
Os investimentos são processados pelos convênios firmados entre a Suframa, os Estados e Municípios da região, com ênfase nos projetos dirigidos para
a instalação de infra-estrutura básica, com o fim de
promover o desenvolvimento econômico sustentável
e o aproveitamento do potencial natural da região.
Para tanto, a Suframa investe em tecnologia na
formação de capital intelectual e na inserção internacional competitiva dos produtos fabricados na Zona
Franca de Manaus; pesquisa e identifica as potencialidades regionais e promove condições para transformar em realidade os projetos de negócios, buscando
sempre refletir o compromisso do Governo com o desenvolvimento harmônico e sustentável da Amazônia
Ocidental, preservadas as suas condições de meio
ambiente e de qualidade de vida.
É também válida a referência, Srªs e Srs. Senadores, Srs. Convidados, Sr. Ministro, de que o processo de desenvolvimento da Amazônia Ocidental iniciou-se com a implantação do projeto da Zona Franca e
de sua extensão para os demais Estados da Amazônia Ocidental, e de Macapá e Santana.
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Para dar conseqüência à ampliação da Suframa
e consolidá-la como órgão regional de desenvolvimento, estabeleceu-se parceria com a Fundação Getúlio Vargas – FGV para a realização do Estudo de
Potencialidades Regionais, assim como para a identificação de oportunidades de negócios e da disponibilidade de infra-estrutura na área objeto da pesquisa.
As atividades assim escolhidas passaram a ser
sugeridas a investidores locais, nacionais e internacionais, que demonstrassem interesse em negócios na
região, que, dessa forma, passou a contar com orientação e informações amplas sobre a potencialidade
dos empreendimentos.
A Suframa, como se vê, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, por igual, tem como objetivo promover a associação dos Estados de sua área de atuação. Para isso, procura viabilizar a implantação de infra-estrutura econômica básica, voltada para a geração de condições de competitividade dos produtos
selecionados; ampliar a integração intra e inter-regional, enfatizando a necessidade de maior eficiência
dos fatores de produção; e alargar a integração regional com as nações vizinhas.
Nesse último caso, tem como prioridade a utilização do transporte rodofluvial, capaz de gerar expectativas de maior exportação, principalmente para
a Argentina, os Estados Unidos, a Colômbia, a Venezuela e o México, impulsionando, conseqüentemente,
o desenvolvimento regional.
Há cerca de dois anos, a Suframa passou a elaborar projetos piloto de desenvolvimento, principalmente os de potencial confirmado. Para isso, mediante convênios, estabeleceu parcerias com Estados e
com Municípios e promoveu a destinação de recursos
financeiros.
Sr. Presidente, em Rondônia, eu diria que essa
questão foi um divisor de águas. Podemos definir o
desenvolvimento, sobretudo dos Municípios do Estado, antes e depois da participação firme da Suframa
como vetor de desenvolvimento regional. Foi exatamente a partir daí que os Municípios do Estado de
Rondônia começaram a crescer, tendo uma nova vida
rumo ao desenvolvimento.
Tais projetos piloto, em plena execução, têm características inovadoras, prometendo, ao final de quatro anos, gerar cerca de 65 mil novos empregos diretos, mais de 93 mil indiretos e uma renda anual acima
de R$2 bilhões.
Ademais, esses projetos e parcerias apresentam um grande efeito multiplicador de ocupações, de
renda e de produção, contribuindo de forma concreta
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para a melhoria da qualidade de vida das comunidades envolvidas. Assim tem sido no meu Estado.
Estão em pleno funcionamento os projetos do
setor moveleiro e os de artefatos de madeira; de produção industrial da farinha de mandioca; de processamento de frutas tropicais; de piscicultura; de beneficiamento da castanha-do-Brasil; de aqüicultura; de
criação de camarões; de ecoturismo; de guaraná; de
grãos de dendê; de café; de palmito de pupunha, que
tem sido um sucesso; de cacau; e de amido de mandioca, entre tantos outros.
Conforme estabelecido, mais de 28 mil produtores serão atendidos nos quatro primeiros anos de vigência dos projetos, prevendo-se que venham a alcançar 650 mil hectares de áreas implantadas ou recuperadas com as culturas de grãos, frutas, cacau,
guaraná e outros produtos.
No curso do seu Programa de Interiorização e
Desenvolvimento, compreendendo o período de 1997
a 2001, a Suframa processou investimentos para os
Estados da Amazônia Ocidental e para os Municípios
de Macapá e Santana, no Amapá, e Guajará-Mirim,
em Rondônia, há pouco referidos.
No total, o nosso Estado, Rondônia, recebeu
pouco mais de R$72,4 milhões; o Acre, cerca de
R$47,9 milhões; o Amapá, R$25,1 milhões; o Amazonas, R$129,2 milhões; e Roraima, R$73,4 milhões, totalizando mais de R$348 milhões aplicados na região,
Sr. Presidente.
Compreende-se assim, Srªs e Srs. Senadores,
de nossa resumida exposição, a inexcedível importância das realizações da Suframa, que são, por certo, conseqüência do rumo definido por suas operosas
diretorias – a atual e as anteriores – e da dedicação
de sua equipe de técnicos e demais servidores, que a
levam firmemente a superar toda sorte de obstáculos
e a fazer prosperar a Amazônia e o País.
Ao registrar, portanto, a nossa participação nas
justificadas celebrações dos 35 anos da Superintendência da Zona Franca de Manaus, hoje inquestionavelmente alçada ao patamar de excelência das maiores, mais atuantes e produtivas instituições públicas
nacionais, transmitimos à direção e aos demais servidores do órgão os agradecidos cumprimentos de todo
o povo de Rondônia, Estado que tenho a honra de representar.
Sr. Presidente, ao finalizar, quero fazer esta homenagem não apenas em meu nome, mas também
em nome de todos os prefeitos do Estado, principalmente na pessoa do Prefeito Lindomar Garçom, do
Município de Candeias do Jamari, que se faz aqui
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presente, acompanhado de todos os Vereadores daquele município. Na pessoa dele, registro que Rondônia presta homenagem à Suframa, por merecimento,
uma vez que há, no Estado, um divisor de águas: antes e depois da parceria com a Suframa.
Parabéns à Suframa. Na pessoa do Dr. Ozias
Monteiro, estendo esta homenagem a todos aqueles
servidores, do mais graduado ao mais simples deles,
que fazem daquela instituição um exemplo para o
Brasil.
Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – O Ministro Arthur Virgílio pediu-me para comunicar às Srªs e aos Srs. Senadores e aos presentes
que, lamentavelmente, terá de ausentar-se em face
de compromissos inadiáveis de sua agenda, assumidos para o dia de hoje.
Agradeço em nome da Mesa a presença de V.
Exª.
Concedo a palavra ao próximo orador inscrito,
Senador Mozarildo Cavalcanti.
Convido para presidir a sessão, enquanto atenderei a um compromisso urgente e inadiável, o nobre
Senador Jefferson Péres, eminente Senador do Estado do Amazonas.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, depois
de ter ouvido as palavras do Senador Gilberto Mestrinho, do Amazonas, e do Senador Moreira Mendes, de
Rondônia, trago agora a palavra de um Senador de
mais um Estado da Amazônia Ocidental, que é o meu
querido Estado de Roraima.
Vários eventos estão marcando, nesta semana,
no Senado da República e na Câmara dos Deputados, o 35º aniversário de uma experiência exitosa de
desenvolvimento regional.
Nesta tarde, acolhendo requerimento de iniciativa do ilustre amazônida, Senador Gilberto Mestrinho,
e de outros Pares, o Senado Federal realiza esta sessão especial, destinada a registrar esse evento que é
importante não só pela quantidade de anos que expressa, mas pelo conteúdo e pelo mérito de seu significado para o equilíbrio regional do País.
E, aqui, Sr. Presidente, eu gostaria de repetir um
pouco as palavras do nobre Senador Moreira Mendes, quando S. Exª frisou a importância da Suframa,
porque eu tenho certeza de que a maioria do País,
principalmente o País do Sul e do Sudeste, quando
ouvem falar em Zona Franca de Manaus, têm aquela
impressão de que se trata apenas de uma área dentro
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da cidade de Manaus, destinada, portanto, a importar
e a produzir muito pouco. Na verdade, eles pensam
que há uma série de incentivos fiscais beneficiando –
como disse o nobre Senador Gilberto Mestrinho – o
que seria, talvez, um ”paraíso fiscal“. Não é essa a realidade existente na Zona Franca de Manaus.
Portanto, na pessoa do Superintendente, Sr.
Ozias Monteiro, quero cumprimentar todo o corpo
técnico dirigente da Zona Franca de Manaus e dar o
meu testemunho. Imitando o que fez o nobre Senador
Moreira Mendes, registro a presença do Prefeito Joaquim Ruiz, que, aqui, por sua vez, está representando
os Prefeitos de Roraima. Realmente, a Suframa é um
marco, não só para Rondônia, como disse o Senador
Moreira Mendes, mas para toda a Amazônia Ocidental, do que representava a presença do Poder Público
naquela região antes e o que é hoje, depois da Suframa.
Quando contemplo o mapa e as estatísticas do
Brasil, a região Norte se destaca com uma área correspondente a 45,27% do território nacional, abrigando 7,6% da população, vivendo em 449 municípios –
cerca de 8,15% dos municípios brasileiros –, gerando
4,45% do nosso Produto Interno Bruto, com dados de
1999.
Esses dados nos levam à reflexão sobre o quanto precisamos ainda caminhar na trilha do desenvolvimento regional para buscar um melhor equilíbrio nas
condições de vida e de trabalho dos que morejam fora
dos eixos tradicionais de geração econômica, de educação, de saúde e de lazer.
É nesse contexto que vejo o projeto da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – Suframa.
A Suframa tem sob sua responsabilidade o desenvolvimento de programas e ações para o desenvolvimento sustentável de uma região que é, sem
sombra de dúvida, um dos principais ícones de representação do Brasil mundo afora, despertando grande
interesse pela sua biodiversidade, uma certa cobiça e
mesmo um pouco de paranóia de muitos que não cuidaram adequadamente do seu meio ambiente e que
agora voltam os seus olhos e consciência preservacionista para a Amazônia brasileira como salvação
para a humanidade.
Um pouco mais restrita em sua abrangência regional, a Suframa nasceu em 1967, no bojo do Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro, para alavancar um
processo de crescimento e desenvolvimento regionais, gerenciando os incentivos criados para a implantação de um pólo industrial, comercial e agropecuário.
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Esses benefícios foram expandidos pelo Decreto-Lei nº 356, de 15 de agosto de 1968, às áreas pioneiras, zonas de fronteira e outras localidades da
Amazônia Ocidental, constituída pelos Estados do
Amazonas e Acre e os então Territórios Federais de
Rondônia e Roraima, e incorporaram, mais tarde, a
região da Área de Livre Comércio de Macapá/Santana, no Estado do Amapá, criada pela Lei nº 8.387, de
30 de dezembro de 1991, regulamentada pelo Decreto nº 517, de 8 de maio de 1992.
Numa primeira fase, a Suframa trabalhou com liberdade de importações e predominância da atividade comercial. Na segunda fase, foram estabelecidos
índices mínimos de nacionalização para os produtos
industrializados na Zona Franca de Manaus e limites
máximos de importação. Na terceira fase, com a chamada nova política industrial e de comércio exterior e
a abertura do comércio brasileiro para as importações, a Zona Franca de Manaus foi fortemente impactada, passando a requerer medidas objetivas para
sua recuperação.
Atualmente, tem-se buscado a auto-sustentação do projeto de Zona Franca, harmonizando-o com
os demais segmentos da indústria brasileira, devido a
sua importância para o desenvolvimento da região.
Nesse sentido, a Suframa tem tentado avançar no
apoio às ações governamentais da região, mediante
um programa de interiorização que contemple o aproveitamento das matérias-primas locais e da biodiversidade existentes na Amazônia.
Uma das facetas de atuação da Suframa que
certamente implicará a perenização de seu trabalho,
está no incentivo aos institutos e centros de pesquisa,
no investimento para melhoria do domínio tecnológico e da qualidade dos recursos humanos no estímulo
à transferência de tecnologia, procurando disponibilizar a competência técnico-científica capaz de gerar
uma base tecnológica eficiente, com potencial para
atender à demanda da indústria. O efeito multiplicador
desse investimento humano vai muito além das estatísticas industriais e se espraiará pelos segmentos vitais, consolidando o conhecimento das peculiaridades e potencialidades da região.
Passado o impacto inicial da chegada dos novos
investimentos à região, volta-se agora a Suframa para
o adensamento das cadeias produtivas, buscando
mecanismos e ações que possibilitem funcionamento
mais dinâmico dos complexos agro-industriais e dos
produtos potenciais da região. De outro lado, tem estimulado a substituição competitiva da importação de
componentes, envolvendo segmentos para os quais o
Brasil importa valores expressivos e dinamizando a
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produção local de componentes de menor escala,
com o envolvimento de um grande número de pequenas e médias empresas.
Muito se tem falado na atração despertada no
Brasil e no exterior pela biodiversidade da Amazônia,
cujas essências naturais interessam para a formulação de medicamentos, vacinas e cosméticos. Nesse
sentido, a criação do Centro de Biotecnologia da
Amazônia, com funcionamento esperado ainda para
o corrente exercício, com um complexo de laboratórios voltados para pesquisas básicas e aplicadas,
transferência de tecnologias, incubação de empresas
e prestação de serviços, como a certificação de produtos, patenteamento e controle de propriedade industrial, criará as condições necessárias para que as
empresas passem a investir com maior controle e segurança nessa nova alternativa de produção, em parceria com instituições de ensino e pesquisa nacionais
e do exterior, com as comunidades locais, extrativistas e indígenas, tomando como base o conhecimento
das populações tradicionais, criando novas oportunidades de qualificação profissional e abrindo um enorme leque de atividades industriais e comerciais na região.
Deixando seu núcleo central de atuação mais
voltado para as tecnologias de ponta, a Suframa tem
obtido êxito na atuação descentralizada, mediante
alocação de recursos aos Governos Estaduais e Municipais, para investimento em infra-estrutura econômica e social, geração de emprego e interiorização da
atividade econômica. Nessa busca das vocações regionais encontramos o turismo, com destaque para o
ecoturismo ou turismo ecológico, que associa o lazer
a ações objetivas de preservação do meio ambiente.
Os relatórios recentes da Suframa permitem a
identificação clara dos resultados desse projeto de
desenvolvimento regional, com a mudança da tendência verificada na década de 60, quando a estrutura produtiva da Região Norte era dominada pela
agricultura extrativista rudimentar, com uma indústria incipiente de produtos tradicionais e ínfima participação do setor de serviços. A partir dos anos 80, o
Estado do Amazonas, devido à atuação da Suframa,
passa a destacar-se em termos de distribuição setorial de renda, predominando o setor industrial. Chegou-se à década de 90 com a consolidação da participação dos setores secundário e terciário e redução do setor primário na composição setorial da renda gerada. A expectativa de toda a região se volta
para a melhoria das condições de vida da população. A Suframa, certamente, contribuirá, com os instrumentos de que dispõe, para a continuidade de
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evolução do Índice de Desenvolvimento Humano,
que reflete a média dos índices de esperança de
vida, educação, escolaridade e renda per capita.
Como resultado da ação da Suframa, cerca de 50
mil empregos diretos são gerados no pólo industrial
de Manaus, outros 250 mil indiretos se distribuem
pela Amazônia Ocidental e Amapá, e mais 200 mil,
pelo menos, distribuem-se em outras regiões, em
atividades relacionadas com a produção e comercialização de seus produtos.
Esta, Sr. Presidente, é a Suframa, amadurecida nos seus 35 anos de existência, hoje sob a superintendência competente do Dr. Ozias Monteiro Rodrigues, amazônida com profundos conhecimentos
regionais, testados e comprovados nas várias funções que exerceu no Governo Federal e em outros
Estados. S. Sª conduz uma equipe comprometida
com a missão dessa autarquia: a de ser ”uma Agência de Promoção de Investimentos na Zona Franca
de Manaus, Amazônia Ocidental e outras áreas sob
sua administração, mediante identificação de oportunidades, atração de empreendimentos e formação
de parcerias, objetivando a auto-sustentabilidade, a
geração de emprego e renda e a melhor distribuição
de riquezas na região“.
Ela muito tem apresentado resultados em contrapartida à contribuição que os brasileiros de todos
os rincões nos concedem, para que, mediante nosso próprio esforço, possamos encurtar positivamente as distâncias do desequilíbrio regional.
Parabéns aos diretores, funcionários e integrantes do Conselho de Administração da Suframa
pelos programas que implementaram até aqui. Parabéns aos empresários que acreditaram na Amazônia e nas suas potencialidades e oportunidades. Parabéns aos Governadores, Prefeitos municipais e dirigentes de entidades de pesquisa e capacitação
pela capilarização das ações da Suframa.
Para finalizar, como disse o Senador Moreira
Mendes, ressalto as ações da Suframa como algo
fundamental para o desenvolvimento dos Municípios
do interior do Estado. Quero também pedir aos Deputados Federais – há vários aqui presentes – que
aprovem um projeto de lei de minha autoria – já
aprovado no Senado Federal –, que dá aos Prefeitos do interior representação no Conselho da Suframa, no qual, hoje, só têm assento os Prefeitos das
capitais. É o apelo que deixo no dia do aniversário
da Suframa.
Muito obrigado. (Palmas.)
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Durante o discurso do Sr. Mozarildo
Cavalcanti, o Sr. Antonio Carlos Valadares,
2º Vice-Presidente.
O Sr. Jefferson Peres, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti, 4º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, Senador Jefferson Péres.
O SR. JEFFERSON PÉRES (Bloco/PDT – AM.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Dr.
Ozias Monteiro Rodrigues, Deputado Lupércio Ramos, Srªs e Srs. Senadores, convidados, meus conterrâneos, serei breve, porque o Senador Gilberto
Mestrinho já falou pela Bancada do Amazonas.
Mas não poderia deixar de dar meu depoimento
nesta sessão solene. Entre as poucas vantagens de
envelhecer, encontra-se a de sermos testemunhas vivas da história. Só por isso sou dos poucos aqui que
pode atestar o que era o Amazonas em meados dos
anos 60: uma economia estagnada e decadente. A
borracha havia experimentado a sua segunda derrocada após o breve surto da Segunda Guerra Mundial;
os demais produtos extrativos, com seus preços em
declínio. A única agricultura comercial que lograra êxito, a juta, começava a entrar em curva declinante, devido à ascensão das fibras sintéticas; os filhos da elite
migravam para os grandes centros do Sul e Sudeste.
O Amazonas era um Estado sem perspectivas e parecia estar condenado a ser, como alguns outros, um
Estado pensionista da União.
Eis que, um gesto de lucidez, pelo qual seremos
eternamente gratos, o Presidente Castello Branco,
com o apoio do seu poderoso Ministro do Planejamento – faça-se justiça à sua memória –, Roberto de
Oliveira Campos, por sua vez, estimulado e instigado
por alguns amazonenses, como Arthur Amorim e
Arthur César Ferreira Reis, então Governador do
Estado, teve o descortino de reformular a lei que já
completava 10 anos, dando-lhe eficácia, o que o instrumento anterior não tinha.
Hoje, decorridos 35 anos, o Brasil deveria estar
em festa. Aqui deveriam estar representados os três
Poderes da República, a comemorar o mais exitoso
modelo de desenvolvimento regional do Brasil e provavelmente do mundo, superado, talvez, só pelo da
Tennessee Valey Authority – TVA, que conseguiu
reerguer uma região paupérrima dos Estados Unidos,
nos anos 30, durante a era Roosevelt. Nem a experiência do mezzogiorno italiano conseguiu igual sucesso; no Brasil, nenhum outro, Sr. Presidente.
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Não gosto do nome Zona Franca de Manaus.
Talvez, essa denominação infeliz seja responsável,
em grande parte, pelos equívocos e preconceitos em
relação ao modelo. Infelizmente, o nome é esse e vai
ficar, inadequadamente porque o rótulo não faz jus à
natureza do conteúdo. O que lá existe é um pólo incentivado.
É preciso que se diga que o modelo Zona Franca nada tem a ver com os modelos Sudam e Sudene.
Todos os presentes sabem da diferença, mas, como
estou falando para todo o Brasil, é preciso que isto
seja mencionado. Lá foi erguido um verdadeiro parque industrial sem dinheiro público. Não é como a Sudam e a Sudene, captação de incentivos fiscais de
Imposto de Renda, de dinheiro subtraído ao Tesouro
Nacional e desviado antes que as empresas se instalassem, dando origem aos esqueletos tão comprometedores que se espalham na Amazônia e no Nordeste. Todas as empresas do Amazonas lá se estabeleceram com recursos próprios. Os incentivos – claro só começam a funcionar, ou seja, só deixam de recolher uma parte desses impostos, depois que entram
em funcionamento. É por isso que no distrito industrial
de Manaus não existe nenhum esqueleto. Podem
existir galpões abandonados de empresas desativadas por força de mudanças mercadológicas, mas não
por desvio de dinheiro público, porque não existe.
Nem sequer isso espanta quando eu digo recursos,
Dr. Ozias Monteiro, como V. Exª muito bem sabe, recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Muito pouco.
Conseguiu-se, em pleno coração da Amazônia,
a 1.500km do litoral, num Estado pobre, sem perspectiva nenhuma, erguer um parque industrial que é o
maior, acima de Salvador.
O Brasil não se orgulha disso. O que se ouve
aqui, o que se lê nos colunistas do jornalismo econômico são equívocos, são mal-entendidos – prefiro dizer que são por força de mal-entendido para não acusar ninguém de má-fé. Mas pensar que a Zona Franca
é um paraíso fiscal! Mas que estranhíssimo paraíso
fiscal que coloca o Amazonas entre os cinco Estados
de maior arrecadação per capita do Brasil! Que país
seria o Brasil, se todos os paraísos fiscais fossem assim em todas as regiões do País, Dr. Ozias!
Maracutaias! Ilicitudes! Vamos fechar o Porto de
Santos porque a Receita Federal, vez por outra, detecta contêineres com mercadorias contrabandeadas? E não detecta nem 10% do contrabando que por
lá passa. Mas, quando se detectam irregularidades
na Zona Franca, o dedo acusador aponta para nós
como centro de maracutaias, sangradouro de divisas.
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Como disse o Senador Gilberto Mestrinho, a Zona
Franca foi criada numa economia fechada, como modelo substitutivo de importações. Mudou o Brasil, com
a abertura, e ela está se adaptando à mudança; já caminhamos, céleres, para alcançar US$1 bilhão em
exportações. Ilha isolada dentro do Brasil, importa
US$3bilhões. E quanto compra de São Paulo, do Rio
de Janeiro, de Minas e do resto do Brasil? É concorrente do Brasil, ou é uma economia complementar à
do resto do País?
Montar em Manaus, erguer em Manaus um parque industrial que fatura US$10 bilhões por ano – já
alcançou US$12 –, quase o PIB do Paraguai, e nós,
em vez de aplausos, ouvimos invectivas! Esta sessão,
por exemplo, tem na platéia quase que exclusivamente pessoas do Amazonas.
O que nos falta, Dr. Ozias, é divulgação. Senador Edison Lobão, o que nos falta mesmo é competência para mostrar o que o Brasil conseguiu fazer ali
no coração da Amazônia. E mais, como também já
acentuou o Senador Mestrinho, além de ser um parque não poluente, já que a poluição hídrica é mínima,
mas a poluição atmosférica nenhuma, porque não
são indústrias de chaminés, tem colaborado e muito
para preservar o meio ambiente. Por isso o Amazonas
se orgulha de ter mais de 90% da sua floresta primária preservada. Não fora a existência desse grande
parque industrial em Manaus, gerando receitas para
o interior e atraindo mão-de-obra, talvez o Amazonas
estivesse mais devastado do que o sul do nosso vizinho Estado do Pará. Somente por isso, não fossem
outras as virtudes da Zona Franca, deveríamos merecer o aplauso do resto do Brasil.
E mais, o Presidente da República, que tanto viaja ao exterior – não o condeno por isso, viaja também divulgando o Brasil – deveria incluir em seus pronunciamentos de viagem, menção a este êxito alcançado pelo País que preside, de ter conseguido levar
desenvolvimento ao coração da Amazônia brasileira,
preservando, como nos cobra o mundo, a preciosíssima Floresta Amazônica.
Mas acredito que esses equívocos serão esclarecidos. Talvez no 40º aniversário da Zona Franca,
quem sabe, tenhamos um sessão muito mais solene,
muito mais festiva do que esta que de hoje.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Senhores,
por me terem ouvido.
Era o que eu tinha a dizer. (Palmas)

Durante o discurso do Sr. Jefferson Peres, o Sr. Mozarildo Cavalcanti, 4º Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Edison Lobão, 1º Vice-Presidente.

47
Quarta-feira 20

02439

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra ao Senador Sebastião Rocha. (Pausa.)
Concedo a palavra à Senadora Marluce Pinto.
A SRª MARLUCE PINTO (PMDB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Dr. Ozias Monteiro, Superintendente da Suframa, quando comemoramos os 35 anos de uma pessoa querida, costumamos
dizer que essa pessoa está, de fato, iniciando a vida
em sua plenitude.
É assim que vejo os 35 anos da Zona Franca de
Manaus: uma idéia que nasceu objetivando vencer
desafios e que, adequando-se às naturais mudanças
socioeconômicas havidas no tempo, continua com o
mesmo vigor de outrora, isto é, vencendo desafios,
mostrando viabilidade, gerando divisas e, melhor ainda, impondo-se como uma verdadeira alavanca no
desbravamento da mais rica, pujante e, ao mesmo
tempo, ainda inóspita região amazônica.
Idealizada, na verdade, pelo então Deputado
Federal Francisco Pereira da Silva, o Porto Livre de
Manaus foi criado pela Lei nº 3.173, de 6 de junho de
1957.
Somente 10 anos depois, em 28 de fevereiro de
1967, foi que o Governo Federal, por meio do Decreto-Lei nº 288, ampliou e regulamentou aquela legislação que, de fato, vivificou, deu corpo e fez caminhar
essa autarquia que, graças a Deus e aos homens de
boa vontade, hoje é motivo de júbilo e pela qual nos
reunimos para comemorar seus 35 anos.
Naquele ano de 1967, foram estabelecidos os
incentivos fiscais por 30 anos, direcionados para a implantação de um pólo industrial, comercial e agropecuário.
A partir daí, sempre se adequando às exigências sociais e da modernidade, chegamos ao atual modelo de desenvolvimento, que engloba uma área total
de 10 mil quilômetros quadrados e que tem como
centro a cidade de Manaus.
Finalmente, com o Decreto-Lei nº 291, de fevereiro de 1967, o Governo Federal definiu a Amazônia
Ocidental tal qual a conhecemos nos dias atuais, isto
é, abrangendo os Estados do Amazonas, do Acre, de
Roraima e de Rondônia.
Sr. Presidente, meus nobres Colegas, para nós,
da Região Norte, é fácil falar e entender o significado
da Suframa em nossas vidas. Bastam poucos minutos, a quem queira uma constatação, para encontrar
milhares e milhares de amazônidas ocidentais, no
campo e nas cidades, dando graças pela existência
desse órgão que lhes deu oportunidade de trabalhar,
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de educar os filhos, de possuir um negócio ou de poder plantar, colher e vender.
Fácil também é esse entendimento para algumas centenas de empresários que, mesmo fora da região, lá investem e, gratificados, somam o retorno de
seus investimentos. Talvez não o saibam, ainda, outros milhões de brasileiros, residentes no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste e Nordeste, que devem seu
sustento, seus empregos, seus lucros e suas riquezas aos incontáveis produtos que lá são fabricados e
distribuídos aos quatro cantos deste País.
Assim é a Suframa.
Atuando nas mais diversificadas áreas sociais,
são inúmeros os projetos que beneficiam milhares e
milhares de brasileiros instalados na Amazônia Ocidental. Entre eles, o Programa de Interiorização do
Desenvolvimento, que financia açudes para piscicultura; fábricas de farinha, de ração, de açúcar e de borracha; pequenos frigoríficos; granjas comunitárias;
abatedouros bovinos; mini-usinas de doces, de sucos
e de pasteurização de leite; olarias; pólos de confecções e de calçados; pólos moveleiros, etc.
Além desses pequenos empreendimentos, que
garantem a subsistência de milhares de brasileiros,
outros recursos são ainda destinados para bolsas de
estudos; para cursos de doutorado em Engenharia de
Produção e em Biotecnologia; para seminários e feiras; para treinamento das associações e das cooperativas, etc.
Mais além, vale ressaltar que a Suframa, diante
do vasto potencial da região para o turismo, em especial para o turismo ecológico – fator que desperta profundo interesse de investidores privados –, direcionou
recursos específicos para a realização de projetos
voltados para a melhoria das infra-estruturas básica e
turística da região, entre as quais destacamos os
complexos turístico e ecoturístico de Barcelos e da
Orla de Silves, no Amazonas; o ecoturismo no Curiaú,
em Macapá, e a reestruturação do Igarapé Preto, no
Acre. E o melhor: paralelo a esses e outros investimentos no turismo, acontecem extraordinários benefícios, de profundo cunho social, que são os investimentos em energia elétrica e eletrificação rural; em
obras de reconstrução e pavimentação asfáltica; na
construção de terminais de passageiros; na urbanização de orlas; na recuperação de estradas e na urbanização de áreas portuárias e aeroportuárias. Enfim, há
um conjunto de ações que, além de promover mais
uma de nossas vocações regionais – o turismo –, traz
o progresso, gera divisas, promove o conforto e o melhor para o nosso povo: a criação de novos empregos
e a geração de renda.
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Um estudo financeiro nos dá conta de que durante cinco anos, no período compreendido entre
1997 a 2001, a Suframa aplicou exatos
R$354.967.721,66 nos Estados e Municípios da
Amazônia Ocidental.
Parabéns, portanto, ao Dr. Ozias Monteiro Rodrigues, atual Superintendente da Suframa, que, não
satisfeito apenas com a continuidade, enxergando
acima da floresta e além das dificuldades, imprime
novas idéias e novos rumos ao órgão, mantendo incólume o principal objetivo da Zona Franca de Manaus:
a consolidação de uma economia moderna, racional
e competitiva na Amazônia Ocidental. Parabéns, também, à equipe de competentes e zelosos servidores
da atual superintendência, do mais qualificado ao
mais humilde, que compartilham com as atuais idéias, não desanimam diante das dificuldades e, sem os
quais, seria impossível a qualquer dirigente administrar tão complexa autarquia.
Muitas foram as fases pelas quais passou a Suframa. A primeira, considerada de 1967 a 1976, constituiu o chamado ”período de liberdade plena de importações“, à exceção de armas, munição, fumo, bebidas alcoólicas, perfumes e automóveis de passageiros.
A segunda fase, compreendida entre 1977 e
1990, teve como tônica o estabelecimento de índices
mínimos de nacionalização para produtos industrializados na Zona Franca e comercializados nas demais
unidades da Federação. Essa fase, apesar das limitações impostas por lei, registrou acentuado crescimento do setor industrial, quando houve, em 1990,
um faturamento de US$8,4 bilhões e gerou 80 mil empregos.
A terceira fase teve início em 1991 com a chamada Nova Política Industrial e de Comércio Exterior
do Governo Federal. Foi quando se promoveu a abertura do mercado brasileiro às exportações e envolveu-nos o apelo de busca da produtividade aliada à
qualidade. Sob forte recessão econômica e uma verdadeira enxurrada de produtos estrangeiros dominando nosso mercado, o Governo editou a Lei nº
8.387, de 30 de dezembro de 1991, que, entre outras
medidas, propôs: a criação de novas áreas de livre
comércio, priorizando faixas de fronteiras; a eliminação dos limites máximos globais anuais de importação; a substituição do critério dos índices mínimos de
nacionalização e a criação do Entreposto Internacional da Zona Franca de Manaus.
Como vimos, o próprio Governo Federal propôs
e cumpriu a determinação da criação de áreas de livre comércio. Hoje, temos em pleno funcionamento
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as áreas de livre comércio de Tabatinga, de Guajará-Mirim e de Macapá-Santana. Isso, com o intuito de
salvaguardar nossa economia e irradiar o modelo da
Zona Franca de Manaus. Outras foram vislumbradas.
O próprio Executivo, em 04 de abril de 1990, enviou ao Congresso Nacional a Mensagem nº 247 propondo a criação de uma área de livre comércio em
Pacaraima, no Município de Boa Vista, Roraima. Surgiu, então, o Projeto de Lei da Câmara dos Deputados
nº 4.790, de 1990.
Neste ponto, Sr. Presidente, faço uma reflexão
com V. Exª, com meus nobres Pares, também dirigindo-me ao meu amigo, aqui presente, Dr. Ozias Monteiro: quero falar exatamente sobre a regulamentação
da Lei nº 8.256, de 25 de novembro de 1991, originária de um substitutivo de minha autoria, que criou as
áreas de livre comércio em Pacaraima e Bonfim, no
meu querido Estado de Roraima.
Onze anos já se passaram após a promulgação
dessa lei e, mesmo após mil e uma promessas de autoridades constituídas, da união política roraimense
em todos os níveis, do apoio das classes empresariais de meu Estado e de outros, da sistemática atuação
da Associação Comercial de Roraima, do interesse
da comunidade e das promessas emanadas do Poder
Executivo Central, essa regulamentação jamais saiu.
Recordo-me como se fosse hoje quando, em
1991, fui informada por técnicos especialistas de que
o projeto que propunha a criação de nossas áreas de
livre comércio corria sério risco de, ao ser aprovado,
ser vetado pelo Executivo. Isso porque o projeto continha as mesmas inconstitucionalidades apontadas no
projeto de Guarajá-Mirim, vetado anteriormente.
Não perdi tempo. Procurei a quem de direto e,
após minuciosos estudos, inclusive assessorada por
diretores e técnicos da Suframa, apresentei substitutivo corrigindo o que devia. O substitutivo foi aprovado
nas comissões técnicas e, levado a plenário, obteve a
aprovação unânime dos colegas Senadores.
Retornando à Câmara dos Deputados por força
regimental, em 18 de setembro de 1991, também os
Srs. Deputados aprovaram definitivamente a proposta. Encaminhado à sanção presidencial, originou a Lei
nº 8.256, de 1991. Depois, tudo parou.
As manifestações de alegria e verdadeira euforia dos roraimenses, quando lhes foi comunicada a
sanção da lei, em 25 de novembro de 1991, hoje resultam em frustração. Naquele dia, indistintamente,
em voz uníssona, empresários, estudantes, servidores públicos, profissionais liberais, enfim, toda a co-
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munidade agradecia e abraçava a esperança de um
futuro mais promissor.
Para resumir a V. Exªs a importância do fato, informo que nosso povo chegou a classificar a norma
como a Lei da Redenção Econômica do Estado.
Infelizmente, até hoje não temos sua regulamentação. E não foram raras as vezes que, de tanto
ouvir, também passei a indagar: onde residem interesses tão poderosos que teimam – e conseguem –
em manter todo um povo à margem de suas reais e
substantivas conquistas? Se a questão é do interesse
do Governo e é um programa da Suframa, por que
não regulamentar o que já é lei?
Essas indagações, Sr. Presidente, quero deixá-las, de novo, em aberto.
Minha intenção, neste dia de comemorações,
não é suscitar polêmica nem ofuscar o brilho do momento. Ao contrário, Dr. Ozias Monteiro, faço um apelo para que, assim como Guajará-Mirim foi vetada no
início, mas posteriormente teve instalada a sua área
de livre comércio, todos nós da Amazônia, juntos, lutemos para a instalação das áreas de livre comércio
de Roraima.
Tenho consciência de que, ao instituir a Zona
Franca de Manaus, o Brasil se preparou para responder a um dos maiores desafios que o mundo contemporâneo nos preparou para a passagem do milênio: a
formulação de uma política de desenvolvimento
auto-sustentado, capaz de permitir a integração econômica do interior da Amazônia, sem prejuízo do seu
patrimônio ambiental.
Nós conseguimos. E se digo assim, colocando
no plural essa conquista, faço-o consciente de que,
antes do nós, está um brasileiro a quem antes devemos aplaudir e, com humildade, agradecer. Muito
obrigada, Dr. Ozias Monteiro.
O Sr. Sebastião Rocha (Bloco/PDT - AP) – Senadora Marluce Pinto, antes de V. Exª concluir, gostaria de pedir um aparte.
A SRª MARLUCE PINTO (PMDB - RR) – Concedo um aparte a V. Exª, Senador Sebastião Rocha,
com muita honra. V. Exª também teve o privilégio de
ver instalada a área de livre comércio de Macapá-Santana, cuja lei foi aprovada posteriormente à
nossa.
O Sr. Sebastião Rocha (Bloco/PDT – AP) –
Agradeço a V. Exª, Senadora Marluce Pinto. Em primeiro lugar, minhas escusas, porque, uma vez inscrito, não pude chegar a tempo de me pronunciar para
participar, da tribuna do Senado, desta grande homenagem à Suframa. Quero congratular-me com os Se-
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nadores do Amazonas, principalmente o Senador Gilberto Mestrinho, autor da iniciativa, conjuntamente
com o Senador Jefferson Péres, e também com os
Senadores de Roraima e meus colegas do Amapá,
que não poderia ficar de fora da homenagem, haja
vista que a partir de 1991, como bem frisou V. Exª, Senadora Marluce Pinto, o Amapá passou a integrar a
Suframa por meio da Área de Livre Comércio de Macapá-Santana. Embora as expectativas em relação
ao desenvolvimento do Estado ainda não se tenham
tornado uma grande realidade no Amapá, no começo,
pelo menos nos primeiros anos, a área de livre comércio serviu para alavancar a economia, para gerar
mais empregos e para que mais recursos pudessem
circular em nosso Estado. Mas, como disse V. Exª,
não viemos, aqui, falar de problemas. Hoje é dia de
homenagearmos a Suframa. No entanto, é necessário que o Governo Federal e os governos estaduais,
conjuntamente, possam desenvolver mecanismos
para a consolidação dessas áreas de livre comércio
que ficam fora do Estado do Amazonas, mas vinculadas à Zona Franca de Manaus. Há um grave problema
com relação ao Amapá. Estou estudando a legislação
e gostaria da contribuição do Dr. Ozias Monteiro – a
quem cumprimento, como também a todos que, na
tarde de hoje, se fazem presentes neste plenário –,
pois o Amapá, por ser da Amazônia Oriental, fica de
fora da maioria dos benefícios da Zona Franca de Manaus. Essa é uma polêmica que precisa ser resolvida,
pois as leis remetem os benefícios à Amazônia Ocidental. Assim, na hora em que queremos usufruir
desses benefícios no Amapá, vem a alegação de que
o nosso Estado não pertence à Amazônia Ocidental,
mas à Amazônia Oriental. Então, toda a legislação
que estruturou a Suframa, sobretudo a partir de 1991,
precisa ser corrigida e adequada, para que a Área de
Livre Comércio de Macapá-Santana seja incluída. E
embora esta seja uma tarde de homenagem à Suframa, estamos diante de um problema que tem de ser
colocado. Sou um árduo defensor da Zona Franca de
Manaus e, como amazônida, não posso deixar de
apoiar, defender e lutar para que a Zona Franca de
Manaus seja perenizada. Precisamos repensar a legislação, porque precisamos ter cada vez mais mecanismos indutores da economia da Amazônia. Apesar
de a lei deixar claro que os produtos regionais podem
ser industrializados usufruindo de benefícios fiscais,
no Amapá, e acredito que em Roraima também, estamos com as nossas indústrias que trabalham e operam as matérias-primas regionais sendo multadas
pela Receita Federal porque não recolheram os impostos. Ou seja, a regra é clara, no nosso entendi-
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mento, nas áreas de livre comércio, também na de
Macapá-Santana: a industrialização das matérias-primas estaria isenta, merecendo os mesmos incentivos
fiscais atribuídos à comercialização. Esse é um assunto que vamos ter oportunidade de conversar. Já
estamos, inclusive, tratando desse problema na Receita Federal. Eu, de certa forma, responsabilizo o governo do meu Estado pelo fato de a nossa área de livre comércio não ter avançado mais. Hoje, poderíamos ter uma área de livre comércio mais vigorosa,
com um comércio muito mais intenso, já que temos
um dos maiores portos da Amazônia, estamos na foz
do rio Amazonas, temos todo um mercado consumidor às nossas portas e também estamos próximos
das áreas produtoras, onde a facilidade de importação nos favorece. Lamentavelmente, no entanto, não
temos tido o apoio necessário do governo estadual
para que a nossa área de livre comércio se fortaleça e
se consolide como esse instrumento que a população
do Amapá espera, capaz de gerar empregos, de melhorar a qualidade de vida da nossa população. É
essa a expectativa que mantenho e é nesse sentido
que continuarei lutando para que seja suprimida da
legislação essa divisão de Amazônia Ocidental e
Amazônia Oriental. Não é possível que sempre que
se tratar de legislação referente à Zona Franca de Manaus, o Amapá fique de fora porque não faz parte da
Amazônia Ocidental. Isso tem que ser revisto. Estou
estudando a legislação, de forma a contribuir para
que o Amapá seja incluído, de uma vez por todas, na
nossa Zona Franca de Manaus. Parabéns, Dr. Ozias
Monteiro!
O Sr. Nabor Júnior (PMDB – AC) – Senadora
Marluce Pinto, V. Exª me permite um aparte?
A SRª MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Com
prazer, ouço V. Exª.
O Sr. Nabor Júnior (PMDB – AC) - Peço permissão a V. Exª para inserir um pequeno aparte em
seu brilhante discurso e também prestar minhas homenagens à Zona Franca de Manaus pelo transcurso
do 35º aniversário de sua implantação. Desde o início,
acompanhei o processo de implantação da Zona
Franca de Manaus, pois sempre transitava por Manaus, algumas vezes indo a Belém para fazer compras
para os seringais que tínhamos no Município de Tarauacá, no Acre. Acompanhamos todo aquele movimento e euforia iniciais da Zona Franca de Manaus,
quando não se encontravam vagas nos hotéis, sempre lotados por conta dessa grande conquista do
Amazonas e da Amazônia Ocidental, de modo geral.
Quero também consignar o nosso reconhecimento ao
apoio que a Zona Franca de Manaus sempre deu ao
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nosso Estado do Acre. Basta dizer que toda a estrutura do campus universitário da Universidade Federal
do Acre foi financiada, a custo zero, pela Zona Franca
de Manaus, por intermédio do Superintendente Rui
Lins, cujo pai foi coletor federal em vários Municípios
do Acre. Ele contribuiu decisivamente para que tivéssemos o campus universitário, onde funcionam quase 20 cursos superiores. Além do mais, a Suframa
tem ajudado os Municípios, aprovando projetos que
alavancam o desenvolvimento das cidades. Na gestão do Dr. Ozias Monteiro, têm sido liberados recursos
para a patrulha rodoviária, patrulha mecanizada e
construção de galpões para os produtores comercializarem seus produtos. Portanto, não poderíamos deixar de expressar o nosso reconhecimento e de apresentar nossos cumprimentos pelo transcurso desses
35 anos de fundação da Zona Franca de Manaus. Muito obrigado a V. Exª.
A SRª MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Agradeço aos nobres Senadores Sebastião Rocha e Nabor Júnior pelos apartes que complementaram o meu
discurso.
Quero deixar claro que, mesmo que não tenhamos conseguido a implementação de nossas áreas
de livre comércio, somos gratos por todos os recursos
alocados ao nosso Estado. Se não fosse a atuação da
Suframa, não teríamos o desenvolvimento que estamos tendo. Como falou o nobre Senador Nabor Júnior, vários Municípios, por meio de verbas da Suframa,
receberam patrulhas rodoviárias, veículos e até mesmo barcos.
Sei que já estou ultrapassando o meu tempo,
mas, antes de encerrar, quero destacar as palavras
do Dr. Ozias Monteiro que, para enfatizar a importância da realização da Primeira Feira Internacional da
Amazônia, que irá acontecer nos dias 10 a 13 de setembro, disse, literalmente: ”Esta, sem dúvida, será
uma das mais significativas iniciativas para estimular
as exportações e atrair novos investimentos para a
Zona Franca de Manaus. Serão convidados mais de
200 investidores em potencial, com chances concretas de realizar negócios na região“. Esse convite, Sr.
Presidente, tenho certeza de que é dirigido também a
nós e a todos os brasileiros.
Também não poderia deixar de ressaltar o nome
do ex-Superintendente da Suframa, Dr. Mauro Costa,
hoje presidente da Funasa, que realizou sua administração com sensibilidade, competência e justiça social.
São de homens como Dr. Ozias e Dr. Mauro que
a nossa Amazônia, região tão rica e ambicionada pe-
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los estrangeiros, necessita para continuar o seu desenvolvimento.
Dr. Ozias Monteiro, quero dizer para todos os
que estão me ouvindo não só neste plenário, mas
também pela TV Senado, que a nossa Amazônia precisa mais do que do grande empenho da Suframa. Já
falei várias vezes desta tribuna que não são apenas
os parlamentares do Norte que têm responsabilidade
sobre a Amazônia, são todos os 81 Senadores e os
513 Deputados Federais. Todos sabemos que é uma
região muito rica, mas naquele solo ainda há muitos
brasileiros que vivem abaixo da linha de pobreza. Tem
havido um descuido por parte de todos nós em não
administrarmos a nossa Amazônia como ela merece
e não darmos o valor que ela tem. Se esta situação
perdurar, talvez dentro de poucos anos outros estejam usufruindo das suas riquezas.
Quero parabenizar um grande amazônida, o nobre Senador Gilberto Mestrinho, que governou o
Amazonas por três vezes e, quem sabe, governará
pela quarta vez. Sabemos da luta de S. Exª pela Amazônia.
Vamos unir nossos esforços!
Sr. Presidente Ramez Tebet, também a região
de V. Exª é muito rica, mas vamos somar esforços e
dar prioridade à região amazônica. Não penso que as
outras regiões devam ser desprezadas, mas acredito
que a Amazônia poderá tirar nosso País do estado de
pobreza em que se encontra.
O Sr. Chico Sartori (Bloco/PSDB – RO) – Permite-me V. Exª um aparte?
A SRª MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Ouço
V. Exª com prazer.
O Sr. Chico Sartori (Bloco/PSDB – RO) – Senadora Marluce Pinto, como Senador de Rondônia,
gostaria de endossar as palavras de V. Exª. Há poucos dias, quando tomei posse como Senador pelo
Estado de Rondônia, disse que tínhamos que nos
juntar com os outros 80 Senadores do Brasil para retirar a imagem negativa de Rondônia e da Amazônia.
Esses Estados só aparecem na televisão quando a
notícia é ruim. E o mundo inteiro fala na Amazônia
como o pulmão do mundo. É necessário que seja realizado um trabalho não só na Amazônia, mas também
no Acre, em Rondônia, no Amapá, em Macapá, porque vivem nessas regiões brasileiros que, com vergonha na cara, saíram de outros Estados, talvez massacrados pelos juros extorsivos dos bancos que esmagam o País. Agradeço a V. Exª pela oportunidade e
congratulo-me com o atual Presidente da Zona Franca de Manaus, Dr. Osias Monteiro Rodrigues, que
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muito tem ajudado a cidade de Vilhena. Inclusive, o
seu ex-Presidente, Dr. Mauro Costa, beneficiou de várias formas minha cidade, por meio da Suframa. Dr.
Osias, ainda queremos que muito mais seja feito pela
cidade de Vilhena, assim como por todo o Estado de
Rondônia e pela Amazônia. Faço minhas as palavras
de V. Exª, assim como a dos demais oradores que a
antecederam.
A SRª MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Agradeço o aparte de V. Exª.
Eu não gostaria de deixar esta tribuna sem registrar a presença do Prefeito Joaquim Ruiz, do Município de Iracema, que está representando todos os
Prefeitos do Estado de Roraima.

Durante o discurso da Sra. Marluce
Pinto, o Sr. Edison Lobão, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Ramez Tebet, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra o nobre Senador Luiz Otávio.
O SR. LUIZ OTÁVIO (Bloco/PPB – PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador Ramez Tebet; Sr. Deputado Lupércio Ramos, Presidente da Assembléia Legislativa
do Estado do Amazonas, a quem eu cumprimento;
Srs. membros da Mesa; Srªs e Srs. Senadores, Srªs e
Srs. convidados, nesta tarde, como representante do
Estado do Pará, eu não poderia deixar de fazer uso da
tribuna.
Estou nesta Casa há apenas três anos, mas tenho aprendido muito – e, com certeza, vou aprender
muito mais – sobre a Amazônia. Hoje mesmo compreendi que os nossos problemas, na verdade, podem e
devem ser resolvidos até mesmo por nós. Se os Governadores do Amazonas, do meu Pará e dos demais
Estados que fazem parte da Suframa – Superintendência da Zona Franca de Manaus – deixarem de discutir sobre a Amazônia Ocidental e a Amazônia Oriental e aproveitarem essas diferenças, com certeza,
ao invés de São Paulo fornecer a matéria-prima para
a indústria do Amazonas, nós, do Estado do Pará, poderemos fornecê-la. Nós podemos utilizar o Porto de
Santarém, encurtarmos distâncias, eu diria até continentais, e reduzir o preço final do produto, já que reduziríamos a distância em 450 milhas, o que representaria uma diferença – embora eu tenha pouco conhecimento quanto à produção de eletroeletrônico,
mas algum conhecimento na área de transportes –
de, pelo menos, um terço no preço final do produto.
Não podemos negar que a produção desenvolvida
hoje em São Paulo é de grande escala, mas não te-
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mos, naquele Estado, os incentivos que temos na
Amazônia. Então, em vez de ficarmos discutindo que
o Estado “a” ou o Estado “b” precisa entrar, para se
beneficiar dos incentivos, na Amazônia Oriental, vamos produzir na Amazônia Ocidental, com o custo, o
ganho na parte de transporte, de infra-estrutura.
Hoje, temos energia farta em Santarém e a possibilidade de utilizarmos a fibra ótica disponível em
nosso Estado. Precisamos apenas terminar de pavimentar uma rodovia entre Santarém e Cuiabá, que é
da extensão de três mil quilômetros, mas dois mil quilômetros já estão asfaltados, faltando, portanto, mil
quilômetros. E não se asfalta por quê? Porque não se
discute, em conjunto, a necessidade de viabilizar um
único projeto para a Amazônia. É impossível acreditar
que não haja R$300 milhões para pavimentar a Santarém-Cuiabá, quando esse valor corresponde a 1km
de metrô aqui em Brasília ou em São Paulo. Não sou
contra o metrô e nem contra São Paulo; ao contrário,
quero aproveitar o que tem de bom em São Paulo
para utilizar na Amazônia.
O Senador Jefferson Péres fez referência às
áreas degradadas existentes no sul do Pará. É verdade, elas existem, mas são apenas 18 milhões de hectares, enquanto há 120 milhões de hectares de áreas
produtivas. Essas áreas degradadas podem também
produzir grãos, aliás, algumas já estão produzindo
grãos. O Amazonas já tem tecnologia portuária. Existem algumas empresas que transportam, utilizando
equipamentos modernos, produtos de Itaquatiara até
os portos europeus e americanos. Portanto, se somarmos aos nossos interesses os potenciais da Amazônia, com certeza vamos aliviar a carga do Governo
Federal. E esse resultado podemos conseguir trabalhando politicamente em conjunto, porque a nossa
Bancada da Amazônia é eficiente, é produtiva. Dela
fazem parte os Senadores Bernardo Cabral, Gilberto
Mestrinho e Jefferson Péres, que são o esteio desta
Casa. Além de respeitá-los, esta Casa os ouve quando S. Exªs vêm à tribuna defender a Amazônia.
Portanto, tenho certeza que o Presidente desta
Casa, que, como disse a Senadora Marluce Pinto, é
de uma região também muito parecida com a nossa,
também pode nos ajudar.
Festejamos hoje os 35 anos da Zona Franca de
Manaus, agradecendo, reconhecendo e vislumbrando o futuro que está por vir. Temos capacidade de não
apenas administrar os Estados, mas de conceder e
trocar incentivos, trazendo para essa região empresas como as que temos em Manaus – empresas que
são referências não só nacionais, mas mundiais,
como a Semp Toshiba, Moto Honda e até a
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Coca-Cola, que produz o xarope que é exportado
para toda a América Latina –, desde que possamos
juntar esforços.
Tinha preparado o meu discurso por escrito e,
com certeza, eu teria oportunidade de ler todas as folhas, até porque não é tão grande, mas, ao ouvir falar
tanto da Zona Franca, senti-me tão entusiasmado, tão
empolgado que nem o li – e perdoem-me aqueles que
não têm essa motivação que nós, amazônidas, temos, de acreditar na nossa terra, de saber que lá está
a solução do País e o problema.
Fizeram referência ao fato de que há poucas autoridades presentes nesta sessão. Ao contrário, penso que há muitas, porque as autoridades da Amazônia estão aqui, agora, nesta sessão. Se o Governo Federal, o Executivo, o Judiciário ou quem quer que seja
deixou de se fazer presente para não conhecer a realidade da Amazônia, temos a TV Senado que mostra
a todos os brasileiros o que tem e o que acontece naquela região.
Portanto, fico cada vez mais satisfeito e entusiasmado ao ver que podemos mudar a nossa história,
desde que tenhamos a capacidade de nos unir, principalmente aqueles que têm poder de mando, aqueles
que estão à frente dos seus Estados, da direção do
nosso País. Quem sabe o novo Governo, os novos governadores possam dar o mesmo exemplo que o meu
Governador Almir Gabriel deu, restabelecendo o respeito, a honradez, com competência, gerando emprego, renda, interiorizando o nosso Estado e fazendo
com que o Pará possa ser um grande aliado do Amazonas, porque, se o Amazonas tem US$1 bilhão e
participa da balança comercial do nosso País, o Pará
tem US$2 bilhões. Isso não quer dizer que o Pará tenha mais e que é melhor; ao contrário, o Pará precisa
e deve se aliar ao Amazonas para trazer melhores soluções para o nosso Estado, para a nossa Região e
para o nosso País.
Portanto, Sr. Presidente, peço que o meu pronunciamento seja dado como lido.
Muito obrigado.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO
DO SR. SENADOR LUIZ OTÁVIO.
O SR. LUIZ OTÁVIO (Bloco/PPB – PA) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nesta oportunidade
em que estamos reunidos para festejar o 35º ano do
modelo de desenvolvimento regional, mais vitorioso
da história brasileira, com base em incentivos fiscais,
a Zona Franca de Manaus, inicio o meu pronunciamento repetindo o que tenho dito, inúmeras vezes
nesta tribuna: A AMAZÔNIA NÃO É PROBLEMA, E
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SIM SOLUÇÃO PARA O BRASIL. Creio que os amazonidas têm absoluta consciência dessa afirmativa
porque conhecem as realidades e as potencialidades
da nossa região, todavia é importante que se mostre,
que se divulgue essa verdade para os brasileiros de
outras regiões, para que entendam a importância da
Amazônia para desenvolvimento brasileiro, concorrendo com soluções para os problemas nacionais, entre as quais destaco: o equilíbrio das nossas contas
externas, a geração de empregos e a conseqüente
melhoria da distribuição de renda, a absorção e desenvolvimento de tecnologia de ponta, o incremento à
produção de alimentos, o aumento da exportação de
serviços através do setor de turismo, a produção de
remédios com o aproveitamento da biodiversidade
amazônica, tudo isso sem qualquer problema de oferta de energia, considerando que já somos exportadores desse insumo básico para outras regiões do País.
Para que isso aconteça, basta que nós, amazônidas,
nascidos e residentes na região, nos unamos, sem
distinção de ocidental ou oriental, mostrando essa
verdade aos brasileiros de outras regiões. Unidos teremos maior força política e técnica pois ampliaremos
quantitativamente e qualitativamente o nosso contingente de governantes estaduais, de parlamentares
municipais, estaduais e federais e da nossa elite técnica, inclusive a concentrada em nossas universidades.
Segundo o amazonense Artur César Reis, a colonização da Amazônia foi realizada pelo tripé: colono, missionário e soldado. De fato, a ação militar atravessou os séculos colaborando no desenho das nossas fronteiras amazônicas, com a participação efetiva
da diplomacia brasileira, sobretudo na arbitragem dos
casos do Amapá, pela França e de Roraima, pela
Inglaterra. A verdade é que os militares sempre estiveram presentes na ocupação daquele território e
suas preocupações nesse sentido foram decisivas
para a instituição da Zona Franca de Manaus, projeto
que merece o respeito e os elogios de todo o Brasil
tanto pela maneira como foi administrada como pelos
evidentes resultados positivos já alcançados. Como
indicador do seu êxito podemos mostrar o crédito que
tem merecido de investidores nacionais e estrangeiros que propiciaram, nos últimos 3 anos, a aprovação
de 579 projetos industriais, prevendo um investimento
total de 9,673 milhões de dólares americanos. Cabe
destacar, também, que a política de incentivos do
Pólo Industrial de Manaus – PIM, atraiu para a região
marcas mundiais como HONDA, GILLETTE,
PHILIPS, COCA-COLA, XEROX, PANASONIC,
SEMP TOSHIBA, SONY, HARLEY DAVIDSON, entre
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outras. Esse resultado mostra que o modelo foi capaz
de estabelecer vínculos importantes com o restante
do mundo, o qual, mesmo numa economia globalizada, passou uma credibilidade evidente aos investidores, o ponto de eles terem apostado seus capitais na
região, ampliando, sobremaneira, o nosso estoque de
capital fixo, muito importante para o processo desenvolvimentista regional.
Nesta oportunidade em que festejamos os 35
anos da Zona Franca de Manaus é importante lembrar, também, a efetiva contribuição para a instituição
e concretização desse projeto da parte do povo amazonense através de suas lideranças técnicas, trabalhadoras empresariais e políticas, entre as quais cito
o meu prezado amigo, senador Bernardo Cabral, cujo
trabalho na Constituinte de 1988 conseguiu incluir no
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o
Artigo 40 que mantém as característica de área de livre comércio, de exportação e importação e de incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus e prorroga a
vigência de seus incentivos pelo prazo de mais 25
anos, além dos seus 30 anos originais. Hoje podemos
dizer que estamos completando 5 anos da Zona Franca pós Bernardo Cabral, e, tenho certeza, que para
essa conquista, contou com a colaboração da classe
política, da imprensa, dos trabalhadores, dos empresários e de técnicos da Amazônia, sobretudo dos dedicados e competentes técnicos e servidores da
SUFRAMA, os quais quero prestar as minhas homenagens neste momento, elogiando as ações desenvolvidas por essa Agência de Desenvolvimento, por
estarem em perfeita consonância com o Plano Plurianual 2000-2003 do Governo Federal, norteadas pelas
diretrizes e objetivos instituídos no seu Planejamento
Estratégico e, dimensionadas sob os seguintes pilares estratégicos: tecnologia, inserção internacional
competitiva, desenvolvimento sustentável local, atração de investimentos, logística e desenvolvimento
institucional. Importante, também, saber que a
SUFRAMA tem consciência da importância estratégica que representa para o modelo e o estabelecimento
de processos de absorção tecnológica capazes de fazer, conferir e desenvolver pesquisa e inovação, no
sentido de manter sua competitividade na economia
globalizada.
Como representante do Estado do Pará neste
parlamento, gostaria de falar em nome dos amazonidas da banda oriental da região, para deixar claro que
a nossa região, a Amazônia, só poderá ser grande e
desenvolvida se o seu crescimento e desenvolvimento se derem por inteiro, razão pela qual entendo que
os interesses desenvolvimentistas da Amazônia Oci-
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dental são, também, interesses da Amazônia Oriental
e o inverso deve ser, também, verdadeiro, pois somente unidos em torno de uma só Amazônia seremos
bastante fortes para conseguir atingir os nossos objetivos. Como exemplo, posso afirmar que a nossa região como um todo e superavitária em termos de Balança Comercial, uma vez que os saldos positivos do
Amapá e do Pará são suficientes para financiar as importações do restante da região. Somente o Meu
Estado do Pará contribui com um superávit superior a
2 bilhões de dólares americanos.
Parabéns irmãos do Amazonas, parabéns irmãos do Acre, de Rondônia, de Roraima e do Amapá,
Estados beneficiados pelos incentivos administrados
pela SUFRAMA.
Era o que tinha a dizer Sr. Presidente.
Muito obrigado
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela Liderança do Governo.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra a V. Exª, como Líder.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Serei breve,
Sr. Presidente.
Eu não poderia deixar de me manifestar, como
amazônida, representante do Estado de Roraima, e
também pela Liderança do Governo e pelo meu Partido, o PSDB, nesta sessão tão importante.
Não vou repetir as conquistas da Zona Franca
ou da Suframa, pois os oradores que me antecederam já o fizeram com brilhantismo, mas eu gostaria de
marcar algumas posições que considero importantes.
A cada dia que passa, a Suframa ganha um papel mais preponderante para o desenvolvimento da
Amazônia. Não tenho dúvida disso. Neste Governo,
avançamos com o Sivam, com a ocupação e a discussão ambiental. E, cada vez que se discute preservação ambiental, autodesenvolvimento sustentado,
mais responsabilidade para com a Amazônia; reforça-se também o papel fundamental da Suframa como
a principal agência de desenvolvimento da Região.
O papel da Suframa se reforça neste aniversário, em razão da competência de seus técnicos e dos
seus dirigentes. Destaco a condução firme do Dr. Ozias Monteiro Rodrigues, que tão bem tem dirigido os
destinos do órgão. Parabenizo, em nome da Liderança do Governo, a Suframa por todas as conquistas e
pelo papel que tem exercido no cenário do País. Registro, ainda, em nome do Governo, em meu nome
próprio, em nome do nosso Partido, em nome do Mi-
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nistro Arthur Virgílio, também do PSDB, que esteve
nesta sessão, o compromisso do Governo e do PSDB
em manter as conquistas da Suframa e da Zona Franca de Manaus.
A Zona Franca de Manaus, hoje, é uma conquista, não de Manaus ou da Amazônia, mas de todos os
brasileiros. Ela induziu a uma ocupação diferenciada
da Amazônia, com responsabilidade e isso precisa
ser exaltado, apoiado e ampliado.
Todos nós estaremos cerrando fileiras com a
Suframa para que ela possa, cada vez mais, ampliar o
seu espectro de atuação e, mais do que isso, conquistar o espaço, renovando ainda mais as conquistas da
Zona Franca e de todos os povos da Amazônia.
O meu Estado de Roraima tem sido muito beneficiado pela Suframa, tem recebido carinho, compromisso e uma perspectiva de realizações muito grande, assim como também outros Estados, porque esse
tem sido o compromisso dessa instituição.
Encerro minhas palavras, parabenizando o Dr.
Ozias Monteiro, todos os servidores e técnicos da Suframa e registrando que a Suframa pode estar certa
de que, nesta Casa, pode contar não só com os Senadores da Amazônia para defendê-la, mas com todos
os Senadores que tiverem compromisso com o Brasil,
que são a unidade e a unanimidade desta Casa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas!)
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Ilustre Sr.
Ozias Monteiro Rodrigues, Presidente da Suframa,
Exmº Sr. Lupércio Ramos, digníssimo Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado do Amazonas, autoridades presentes, Srªs e Srs. Senadores, em março de
1996, exerci uma das tarefas mais árduas e difíceis realizadas por mim aqui no Senado da República, justamente relatando um projeto de conteúdo altamente polêmico pelo que encerrava naquele momento.
Escrevi no meu relatório que a Amazônia representa – dizia eu em março de 1996 e repito hoje –
mais de 60% do território do País; está na Amazônia a
maior reserva mundial de água doce, o maior acervo
de biodiversidade do Planeta, cerca de um terço das
florestas tropicais do mundo e um volume inestimável
de riquezas minerais. Cerca de 12% da população
brasileira vivem nessa região, distribuídas de forma
extremamente desigual, sobre um território em que
existem enormes vazios, com baixíssimos índices de
densidade populacional. Sua renda e condições de
vida são, em média, muito baixas, apesar do enorme
potencial da região.
Eu dizia mais, que a Região era, como ainda
hoje é, vista nacional e internacionalmente como ten-
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do uma responsabilidade estratégica para a preservação ou a degradação do equilíbrio ambiental, do clima e da biodiversidade do Planeta.
Naquela ocasião, quando relatava um pedido de
empréstimo de R$1,4 bilhão, dominado pelo sentimento cívico de brasilidade, da necessidade que tínhamos, ficava indignado, como indignado sou até
hoje, pelo desconhecimento que o Brasil tem das verdadeiras potencialidades dessa Região. Portanto, em
defesa da soberania nacional, eu dizia que nós só tínhamos condições de defender os verdadeiros interesses da Amazônia, do território brasileiro, desse potencial imenso de riqueza e ainda em defesa dos direitos humanos, com a finalidade de assegurar melhores condições de vida a todos os brasileiros que vivem na Amazônia, se construíssemos rapidamente
um projeto nacional para o desenvolvimento
auto-sustentado da Amazônia.
O que vejo eu aqui em meio a essas comemorações de 35 anos da Zona Franca de Manaus, Sr. Presidente da Suframa? Não só motivo de alegria e de
festa pelo muito que foi realizado em favor dessa Região, por aqueles brasileiros que acreditam nela e depositam confiança nela, mas vejo que esta festa de
comemoração também se transforma num pleito,
para usar melhor a terminologia, de reivindicações,
não só para a continuidade da Zona Franca de Manaus, que comemoramos e festejamos aqui, em presença das mais diversas autoridades, em presença dos
meus colegas Senadores, destacando a Bancada da
Amazônica, a começar por Gilberto Mestrinho, sentado a minha frente; Jefferson Péres; Bernardo Cabral,
que se encontra em missão oficial; Mozarildo Cavalcanti, sentado ao meu lado; Sebastião Rocha, que reivindica também a inclusão do Amapá nessa luta por
dias melhores pelo nosso País; Marluce Pinto, grande
guerreira; Nabor Júnior, ex-Governador do Acre; e
tantos quantos aqui se pronunciaram nessa efeméride. Vejo que continua de pé a necessidade imperiosa
de mantermos viva essa chama e, mais do que isso,
sustentarmos um plano genuinamente nacional em
defesa de toda essa região brasileira.
É assim que vi e que vejo esta sessão de hoje.
Alcançamos grandes progressos já aqui mencionados, mas haveremos de conquistar muito mais.
Não sei se algum dos oradores que me antecederam referiram-se à necessidade imperiosa – que
eu sinceramente sinto – de conservarmos aquela região para o Brasil que nós queremos, porque tenho
receio por aquilo que está acontecendo na região
amazônica.
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Se não falaram hoje, falaram ontem ou falaram
anteontem, ou desde de que chegaram ao Senado da
República. Tenho ouvido as vozes dos Senadores
que acreditam na região amazônica, em defesa da
nossa soberania e daquilo que é nosso. Saúdo-os,
pois. Junto a minha voz às vozes todas que aqui se
pronunciaram, na certeza de que é procurando levar
o desenvolvimento para o interior do Brasil, inóspito
em muitos lugares, que haveremos de ter uma pátria
menos desigual, mais justa e mais humana.
Recebam todos os amazonenses – se o termo
está certo –, ou os amazônidas, como querem outros,
o abraço mais sincero da Presidência do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Antes de
suspender a sessão para os cumprimentos, a Presidência comunica ao Plenário que realizou, na manhã
de hoje, uma reunião com todos os Líderes partidários e com o Líder do Governo, no gabinete da Presidência, para tratar de assuntos de interesse geral do
Senado Federal, inclusive da nossa Ordem do Dia.
Foi unanimemente aprovada a proposta desta Presidência de que devemos realizar, ainda hoje, uma sessão deliberativa extraordinária destinada à votação
das matérias constantes da pauta da presente sessão. E faremos tantas sessões extraordinárias quantas forem necessárias, a partir de amanhã, para atualizarmos as deliberações do Senado.
Nesse sentido, convoco sessão deliberativa extraordinária da Casa a realizar-se hoje, às 19 horas e
30 minutos, com a mesma Ordem do Dia desta sessão deliberativa ordinária.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Está suspensa a sessão para os cumprimentos.
(Suspensa às 16 horas e 32 minutos, a sessão é
reaberta às 16 horas e 42 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Srªs e
Srs. Senadores, declaro reaberta a sessão.
O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti, procederá á leitura do Expediente.
É lido o seguinte:
EXPEDIENTE

MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
MENSAGEM Nº 95, DE 2002
(Nº 169/2002, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 52, inciso III, alínea
f, da Constituição Federal, combinado com o art. 9º, §

Março de 2002

2º, da Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, submeto à
apreciação de Vossas Excelências proposta de indicação da Senhora Dilma Seli Pena Pereira, para exercer o cargo de Diretora da Agência Nacional de
Águas, na vaga do Senhor Lauro Sérgio de Figueiredo.
Brasília, 14 de março de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.

Curriculum Vitae
Dilma Seli Pena Pereira
Resumo
Mestre em Administração Pública, pela Escola
de Administração de Empresas, da Fundação Getúlio
Vargas. Geógrafa, pela UNB. Técnica em Planejamento e Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, desde 1977.
Exerceu os seguintes cargos na Administração
Pública Federal:
Coordenadora Adjunta do Programa Nacional
de Apoio às Cidades de Porte Médio
(IPEA/SEPLAN-PR); desde 1985 dedico-se ao planejamento e a execução de Programas e Projetos Federais na área de Saneamento Básico: coordenadora
técnica do Projeto Nacional de Saneamento Rural,(IPEA, 1986/1989); coordenadora de Saneamento
do Departamento Nacional de Planejamento e Avaliação do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, responsável pela elaboração do capítulo de
Saneamento no Primeiro Plano Plurianual de Investimentos; coordenadora do Programa de Modernização do Setor de Saneamento, financiado pelo Banco
Mundial.
Diretora de Saneamento da Secretaria de Política Urbana do Ministério do Planejamento e Orçamento, durante o Primeiro Mandato do Presidente(1995-1999). Neste período coordenou a aplicação
de cerca $5,3 bilhões em projetos e obras de saneamento básico, das fontes FGTS, OGU-BIRD, BID e
Contrapartidas.
Diretora de Investimentos Estratégicos da Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos do Ministério do Planejamento. Orçamento e Gestão, no período de Janeiro de 1999 a Janeiro de 2001.
Responsável pela Coordenação da Implantação do
Programa Brasil em Ação: pelo monitoramento da implantação do PPA 2000/2003 (Avança Brasil) e pelo
desenvolvimento Gerencial dos 329 Gerentes dos
Programas integrantes do PPA.
Superintendente de Gestão de Recursos Hídricos da Agência Nacional de Águas, cargo que ocupa
atualmente. Responsável pela elaboração e implantação do Programa Despoluição de Bacias Hidrográficas e pela implantação dos instrumentos instituciona-
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is de gestão de recursos hídricos-Comitês e Agências
de Bacias Hidrográficas.
Responsável pela concepção técnica e sistematização de cerca de 35 publicações na área de saneamento, tendo vários artigos sobre este tema, publicados. Participou, como palestrante de cerca de 130
Congressos e Seminários, no período 1995/2001.
Formação Profissional
Mestre em Administração Pública – Escola de
Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. Tese defendida: “Os (DES) Caminhos da Política Urbana: Uma Avaliação dos Anos
Setenta”. São Paulo, 1987.
Diploma em Planejamento do Desenvolvimento
Regional – Centro de Treinamento para o Desenvolvimento Econômico – CENDEC/ILPES, 1976.
Diploma em Planejamento Habitacional – Universidade de Brasilia, Departamento de Arquitetura,
1975.
Bacharel em Geografia – Universidade de Brasília – 1971-1975.
Atividades Profissionais
Superintendente de Gestão de Recursos Hídricos da Agência Nacional de Águas, a partir de Janeiro
de 2001.
Diretora de Investimentos Estratégicos da Secretária de Planejamento e Investimentos Estratégicos do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, no período de Janeiro de 1999 a Janeiro de
2001.
Diretora de Saneamento da Secretária de Política Urbana do Ministério do Planejamento e Orçamento, de 1995 a 1999.
Coordenadora do Programa de Modernização
do Setor Saneamento MAS-SNS – SEPURB/IPEA,
de 1992 a 1995.
Chefe de Divisão de Saneamento, do Departamento Nacional de Planejamento e Avaliação (DNPA)
do Ministério da Economia, Planejamento (MEFP), de
1990 a 1992).
Secretária-Executiva da Diretoria Provisória do
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco,
criado em 5 de junho de 2001.
Representante (suplente) da Agência Nacional
de Águas, no Conselho de Administração do Instituto
Nacional de Pesquisa e Planejamento das Águas – I –
Águas.
Gerente dos Programas do Avança Brasil – Despoluição de Bacias Hidrográficas e Nossos Rios Paraíba do Sul, a partir de outubro de 2001.
Técnico do Ministério do Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente, Coordenadoria de Política e
Legislação Urbana, MDU/CPLU, 1985.
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Coordenador Adjunto da Coordenadoria do Programa Nacional de Apoio às Capitais e Cidades de
Porte Médio – CNDU/MINTER, 1977-1981.
Técnico em Planejamento e Pesquisa, Comissão Nacional de Regiões Metropolitanas e Política
Urbana (CNPU). Instituto de Planejamento Econômico e Social (IPEA), da Secretaria de Planejamento e
Coordenação da Presidência da República —
SEPLAN/CNPu, 1977-1979.
Atividades Técnicas Desenvolvidas
Na Seplan/CNPU – participou da elaboração e
implantação da Política de Desenvolvimento Urbano;
elaboração do trabalho sobre Regiões Metropolitanas
do Brasil (sistematização de dados e das propostas
originais dos Planos Metropolitanos de Desenvolvimento);
Participação na elaboração da primeira versão
da Lei de Desenvolvimento Urbano; integrante do
Grupo
de
Estudos
(CNPU/SEPLAN
e
GTZ/ALEMANHA) sobre a organização territorial brasileira; elaboração da proposta de programação de investimentos – Fundo Nacional de Desenvolvimento
Urbano, para o Programa de Apoio às Capitais e Cidades de Porte Médio; acompanhamento e avaliação
dos Programas de Investimentos em 140 Capitais e
Cidades de Porte Médio; preparação de documentos
técnicos, estudos e pareceres.
No MINTER/CNPU – Coordenação da implantação e acompanhamento e avaliação do Programa de
Apoio às Capitais e Cidades de Porte Médio; participação da elaboração do Projeto de Lei nº 775/83, Lei
de Desenvolvimento Urbano; montagem de seminários de avaliação das Políticas Regionais de Desenvolvimento Urbano; participação da equipe responsável
pela proposta de Política Urbana da Nova República;
participação do trabalho de reestruturação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano; preparação de documentos técnicos, estudos e pareceres.
No IPEA/PNSR – concepção e elaboração da
organização e funcionamento do PNSR (convênios,
instruções normativas, fluxos financeiros e de informação, etc.); participação na elaboração do convênio
UNIÃO-Organização Pan-Americana de Saúde 0
OPAS, para apoio ao PNSR; organização e elaboração da pauta das reuniões do Comitê Interministerial
de Saneamento Rural; preparação de termos para a
contratação de estudos e pesquisas sobre aspectos
específicos (institucional, econômico-financeiro, participação da comunidade, etc.) e saneamento rural;
elaboração do Termo de Referência e Plano de Operação para preparação dos Programas Estaduais de
Saneamento Rural; elaboração e sistematização de
documentos sobre diagnóstico da situação atual em
saneamento rural e sobre proposta preliminar da
ação de Governo neste setor; concepção, planeja-
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mento e coordenação técnica da Série Saneamento
Rural, publicado em 7 volumes.
No MEFP/DNPA – Elaboração e consolidação
da Proposta de Saneamento Básico nos Instrumentos de Planejamento (Plano-Plurianual de Investimentos) e Orçamento Geral da União; acompanhamento e avaliação das ações de saneamento desenvolvidas pelos órgãos federais do setor; preparação
de pareceres sobre solicitações de financiamentos
externos (COFIEX); elaboração de diagnósticos e
pesquisas sobre o setor de saneamento.
No IPEA (período 1993/1995) 0 Concepção e
coordenação do Programa de Modernização do Setor
de Saneamento – PMSS, objeto do Contrato de
Empréstimo com o Banco Mundial nº 3.442-BR.
No DESAN/SEPURB – Diretora do Departamento de Saneamento da Secretaria de Política
Urbana, órgão do Ministério do Planejamento e Orçamento. Responsável pela concepção e implementação dos seguintes programas: I) Visando a modernização e reestruturação do setor saneamento: i)
Pró-Saneamento, ii) PMSS I e II – Programa de Modernização do Setor Saneamento, iii) PQA – Projeto
Qualidade das Águas e Controle da Poluição Hídrica,
iv) PNCDA – Programa Nacional de Combate ao Desperdício, v) Programa de apoio à Gestão do Sistema
de Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos –
PROGEST, vi) PCEAP — Programa de Capacitação
em Elaboração e Análise de Projetos, vii) FCP/SAN –
Programa de Financiamento a Concessionárias Privadas de Saneamento; II) Visando à redução das desigualdades socioeconômica: i)PASS/OGU – Programa de Ação Social em Saneamento, ii)PASS/BID —
Programa de Ação Social em Saneamento, iii)
PASS/CS – Programa de Ação Social em Saneamento/Comunidade Solidária, iv) PROSANEAR – Assistência Técnica, v) PROSEGE – Programa de Ação
Social em Saneamento. Por meio destes programas
foram investidos no setor, no período, cerca de R$5,3
bilhões e, aprovadas 7 (sete) cartas consultas, junto à
Cofiex, para financiamento externo ao setor, junto ao
BID, BIRD e OECF.
Na SPI/MP – Diretora de Investimentos Estratégicos da Secretaria de Planejamento e Investimentos
Estratégicos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no período de Janeiro de 1999 a Janeiro de 2001. Responsável pela Coordenação da
Implantação do
Programa Brasil em Ação, pelo monitoramento
da implantação do PPA 2000/2003 (Avança Brasil) e
pelo desenvolvimento Gerencial dos 329 Gerentes
dos Programas integrantes do PPA.
Na SGR/ANA – Superintendente de Gestão de
Recursos Hídricos, responsável pela elaboração e
implantação do Programa de Despoluição de Bacias
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Hidrográficas, integrante do Avança Brasil; pela implantação dos instrumentos institucionais de gestão
de recursos hídricos – Comitês e Agências de Bacias
e pela criação de ambiente favorável à gestão integrada dos recursos hídricos.
Concepção Técnica e Sistematização para Publicação dos Seguintes Documentos:
Série Projeto Local de Saneamento Rural (7 volumes), Brasília, 1989 e 1990:
Volume 1: A Integração da Engenharia com o
Social
Econômico Financeiro – 1989, 148 p.
Volume 2: Bases para Formulação de Políticas e
Programas em Saneamento Rural –1989, 100 p.
Volume 3: Subsídio para Elaboração de Programas Estaduais de Saneamento Rural – 1989, 66 p.
Volume 4: Fundamentos Conceituais e Metodológicos
Educação em Saneamento Rural – 1990, 100 p.
Volume 5: Subsídios Metodológicos para a Prática da Educação e Participação em Saneamento Rural – 1990, 194 p.
Volume 6: Subsídio para a Discussão da Questão Tarifária em Saneamento Rural – 1990.
Volume 7: Modelo Computacional para programação Financeira em Saneamento Rural – 1989, 106 p.
Série Modernização do Setor Saneamento (15 volumes), Brasília, 1996 e 1998:
Volume 1: Fundamentos e Propostas de Ordenamento Institucional – 1996, 336p.
Volume 2: Novo Modelo de Financiamento para
o Setor Saneamento – 1996, 204p.
Volume 3: Flexibilização Institucional da Prestação de Serviços de Saneamento – 1996, 190p.
Volume 4: Demanda, Oferta e Necessidades
dos Serviços de Saneamento – 1996, 220p.
Volume 5: Proposta de Regulação da Prestação
de Serviços de Saneamento – 1996, 168p.
Volume 6: Regulação da Prestação de Serviços
de Saneamento – 1996, 278p.
Volume 7: Diagnóstico do Setor Saneamento:
Estudo Econômico e Financeiro – 1996, 251p.
Volume 8: Avaliação Contingente em Projetos
de Abastecimento de Água – 1996, 122p.
Volume 10: Reordenamento Institucional do Setor Saneamento 1998, 140p.
Volume 11: Proposta Metodológica de Classificação e Avaliação Ambiental de Projetos de Saneamento – 1998, 85p.
Volume 12: Diretrizes e Procedimentos para Reassentamentos involuntários de Famílias em Projetos
de Saneamento – 1998, 51p.
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Volume 13: Metodologia de Avaliação Econômica e Financeira de Projetos – A Experiência do PMSS
II – 1998, 242p.
Volume 14: Metodologia de Avaliação Econômica e Financeira do Prestador de Serviços de Saneamento Projetos – A Experiência do PMSS II, 1998,
Volume 15: Resíduos Sólidos: Propostas de
Instrumentos Econômicos Ambientais — 1998, 146p.
PEREIRA, Dilma (Colaboradora) — Sistema
Nacional de Informações em Saneamento — SNIS (3
volumes) — MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E
ORÇAMENTO, Secretaria de Política Urbana, Brasília, 1997 e 1998.
PEREIRA, Dilma (Co-autoria) — Política nacional de Saneamento — MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, Secretaria de
Política Urbana, Brasília — 1997, 40p.
Artigos e Livros Publicados
PEREIRA,
Dilma;
BALTAR,
Luiz;
EMERECIANO, Emerson; ABICALIL, Marcos —
Instrumentos para a Regulação e o Controle da Prestação dos Serviços de Saneamento - Série Modernização do Setor Saneamento - MPO/SEPURB, 1998.
104 p.
KELMAN, Jerson ; PEREIRA, Dilma — É Possível ter rios limpos. Valor Econômico — Sexta-feira e
fim de semana — 25-3-2001
PEREIRA, Dilma - Saneamento e Recurso Hídricos - Os desafios da Integração e a Urgência da
Prioridade, In Interfaces da Gestão de Recursos Hídricos — Desafios da Lei de Água de 1997,
SRH/MMA, 2000.
PEREIRA, Dilma - A Universalização dos Serviços de saneamento: Desafios para a Década Atual,
Livro: O Brasil no Fim do Século: Desafios e Propostas para Ação Governamental — Publicação IPEA;
PEREIRA, Dilma - Os Desafios da Universalização dos Serviços de Saneamento e a Globalização. In
Ser Social, UnB. 1999 (22p);
PEREIRA, Dilma - Concepção e Objetivos do
PMSS — Revista Bio/ABES, set/dez - 1994. Artigo de
Capa — Participação;
PEREIRA, Dilma - Habilitação e População de
Baixa Renda no DF - Departamento de arquitetura e
Urbanismo da Universidade de Brasília, 1975 (mimeo, circulação interna da UNB);
PEREIRA, Dilma - Evolução e Dinâmica do Processo de Urbanização Brasileira, apresentação no
Seminário sobre Política urbana, 1984;
PEREIRA, Dilma - Transformação do Aglomerado
Urbano em Corpo Político, EAESP/SP, 1982 (mimeo);
PEREIRA, Dilma - Custo / Benefício — Uma
Metodologia para Análise de Projetos de Natureza
Social, EAESP / SP, 1982 (mimeo);
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PEREIRA, Dilma - Os (Dês) Caminhos da Política Urbana — Uma Avaliação Crítica dos Anos Setenta, 1987. Tese de Mestrado. Bliblioteca da EAESP /
SP, IPEA, Nacional;
PEREIRA, Dilma - Avalição das Políticas Federais de Desenvolvimento Urbano em 1991 — Capítulo
sobre Saneamento, DNPA/MEFP;
Congressos e Seminários
Participação em mais de 130 eventos nacionais
e internacionais (seminários, congressos, workshop,
fóruns, etc), como palestrante e debatedora em assuntos relacionados aos temas: Políticas Públicas de
Desenvolvimento Urbano, Habitação, Saneamento e
Recursos Hídricos.
Dados Pessoais
Nome: Dilma Seli Pena Pereira
CPF: 076.215.821-20
RG: 216 219 SSP/DF
Filiação: Edson Pena e Conceição Bomtempo
Data de nascimento: 25-12-1949
Natural de: Patos de Minas/MG
Estado Civil: Casada
Endereço: SHIN QI 9 Conjunto 10 Casa 23 —
CEP: 71.515-300 – Brasília/DF
Fone: (61) 368-5627 / 9965-5683
Brasília, 13 de março de 2002. – Dilma Seli
Pena Pereira.
(À Comissão de Serviços de Infra-Estrutura.)

AVISOS
DO MINISTRO DE ESTADO DOS TRANSPORTES
Nº 22/2002, de 11 de janeiro do corrente, encaminhando as informações em resposta ao Requerimento nº 5, de 2001, do Senador Ademir Andrade.

Com referência ao Aviso que acaba de
ser lido, a Presidência presta os seguintes
esclarecimentos:
1) no dia 15 do corrente, foi o lido o
Aviso n] 180, de 13.3.2002, esclarecendo
que o referido requerimento foi devidamente
respondido, nos termos do Aviso nº
22/GM/MT, de 11 de janeiro último.
2) na mesma data, ou seja, 15 do corrente, foi protocolado na Secretaria-Geral da
Mesa, o original do Aviso nº 22, de
11.1.2002, com as informações e documentos correlatos, que foram encaminhadas, em
cópia, ao requerente.
O Requerimento nº 5, de 2001, vai ao
Arquivo.
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DO MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA
Nº 265/2002, de 12 do corrente, solicitando a
prorrogação do prazo, por mais trinta dias, para responder o Requerimento nº 738, de 2001, do Senador
Mozarildo Cavalcanti.

O Aviso foi encaminhado, em cópia, ao
Requerente.
O Requerimento ficará na Secretaria-Geral da Mesa, aguardando o envio das
informações.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O Senador Jefferson Péres comunica aos Srs. Membros da
Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência que a reunião, anteriormente marcada para
hoje, será realizada amanhã, às 15 horas.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Bloco/PSDB – RJ)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Peço ao
Senador Artur da Távola que permita a leitura do
Expediente, e, logo em seguida, a palavra lhe será
concedida.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
OF/GAB/I/Nº 109
Brasília, 19 de março de 2002
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que os Deputados Alberto Fraga e Nair Xavier Lobo passam a integrar, respectivamente, na qualidade de Titular e Suplente, a Comissão Mista destinada a apreciar e proferir parecer à Medida Provisória nº 2.218, de 5 de setembro de 2001, em substituição aos anteriormente
indicados. Por oportuno, renovo a Vossa Excelência
protestas de estima e elevada consideração. – Deputado Geddel Vieira Lima, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Será feita a substituição solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Presidência comunica que designou os Srs. Senadores
Roberto Freire e José Fogaça para representarem o
Senado Federal na 1ª Reunião Plenária do Fórum
Interparlamentar das Américas (FIPA), realizada na
cidade do México, no período de 13 a 16 do corrente mês.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º, do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto recurso
no sentido da apreciação, pelo Plenário, das seguintes matérias:
– Projeto de Lei do Senado nº 95, de 2001, de
autoria do Senador Paulo Souto, que altera o art. 18
da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, para proibir a exigência de caução por parte de
seus prestadores de serviços contratados e credenciados; e
– Projeto de Lei do Senado nº 190, de 2001, de
autoria do Senador Luiz Pontes, que acrescenta dispositivos ao art. 71 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da
Previdência Social e dá outras providências.
Tendo sido aprovados em apreciação terminativa pelas Comissões de Assuntos Econômicos e de
Assuntos Sociais, respectivamente, as matérias vão
à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de emendas
às seguintes matérias:
– Projeto de Lei da Câmara nº 76, de 2001 (nº
66/99, na Casa de origem), que dispõe sobre a criação de Programa de Orientação Sexual, de Prevenção das Doenças Sexualmente Transmissíveis e do
Uso de Drogas; e
– Projeto de Resolução nº 5, de 2002 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos
como conclusão de seu Parecer nº 110, de 2002),
que autoriza a República Federativa do Brasil a conceder garantia à operação de crédito externo, a ser
contratada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A.,
no valor equivalente a até duzentos e quarenta milhões de dólares dos Estados Unidos da América,
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento –
BID, destinado ao financiamento parcial do Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste –
PRODETUR/NE II.
O Projeto de Lei da Câmara nº 76, de 2001,
não recebeu emendas e será incluído em Ordem do
Dia oportunamente.
O Projeto de Resolução nº 5, de 2002, recebeu
duas emendas, e retorna à Comissão de Assuntos
Econômicos para exame.

São as seguintes as emendas recebidas:
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EMENDAS (de plenário), OFERECIDAS
AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5, DE
2002 (APRESENTADO PELA COMISSÃO
DE ASSUNTOS ECONÔMICOS COMO
CONCLUSÃO DE SEU PARECER Nº 110,
DE 2002), QUE AUTORIZA A REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL A CONCEDER
GARANTIA À OPERAÇÃO DE CRÉDITO
EXTERNO, A SER CONTRATADA PELO
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A,
NO VALOR EQUIVALENTE A ATÉ
DUZENTOS E QUARENTA MILHÕES DE
DÓLARES DOS ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA, COM O BANCO DOS ESTADOS
UNIDOS DA AMÉRICA, COM O BANCO
INTERAMERICANO
DE
DESENVOLVIMENTO – BID, DESTINADO AO FINANCIAMENTO PARCIAL DO PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO
NORDESTE – PRODETUR/NE II.
EMENDA Nº 1-PLEN
Acrescente-se o seguinte art. 3º ao Projeto de
Resolução nº 5, de 2002, renumerando-se os demais.
”Art. 3º Dos recursos alocados no Prodetur/NE II, em face desta autorização, pelo
menos 50% (cinqüenta por cento) deverão
ser distribuídos igualitariamente entre todos
os estados que integram o Plano do Desenvolvimento do Nordeste, conforme art. 2º da
Medida Provisória nº 2.156-5, de 24 de
agosto de 2001.“
Justificação
No momento em que vem a apreciação desta
Casa o pedido de autorização para a operação de
crédito, e concessão de garantia da União para essa
operação, destinada a financiar a segunda etapa do
Programa de Desenvolvimento do Turismo da Região
Nordeste, é indispensável fazer uma análise prática
do referido programa, a fim de verificar a distribuição
dos recursos alocados em face de sua principal fonte
de financiamento e se este programa está vocacionado a alcançar o seu objetivo primordial, qual seja, representar estímulo ao investimento com vistas à redução das desigualdades regionais.
Para tanto, desenvolvi uma pesquisa no site do
BNB/Prodetur de onde extraí os dados que, anexados
a esta emenda, integra-a como elemento informativo.
Preliminarmente, necessário se faz lembrar que
por força da Lei nº 9.690, de 15 de julho de 1998, os
municípios do Estado do Espírito Santo e municípios
de Minas Gerais passaram a integrar a área de atua-
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ção da Sudene, ou seja, por similitude de condições
climáticas, de relevo e vegetação e principalmente
por indicadores sócioeconômicos, são considerados
como integrantes da região nordeste.
Esta realidade está, hoje, consolidada e ampliada conforme se verifica o art. 2º da Medida Provisória
nº 2156-5, de 24 de agosto de 2001, que ”cria a Agência de Desenvolvimento do Nordeste – ADENE, extingue a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, e dá outras providências.“, já que
estendeu-se aquele enquadramento para todo o
Estado do Espírito Santo.
A primeira surpresa – negativa – ao visitar o referido site, foi a ausência do Estado do Espírito Santo
na página de apresentação do Prodetur/NE. Minas lá
está, mas somente como uma janela inerte, morta, já
que nenhum projeto das Gerais foi contemplado.
É inquestionável a importância dos investimentos decorrentes desse programa para a redução das
desigualdades regionais e melhoria das condições de
vida da população beneficiada de que são exemplos:
a geração de 1.119.215 empregos diretos e outros
1.448.277 indiretos; a implantação de esgotamento
sanitário e abastecimento de água beneficiando 647
mil habitantes; a implantação e melhoria de 642 Km
de rodovias; e o fato de a sua performance ter induzido essa segunda etapa do programa, com aporte de
mais US$480 milhões de dólares, sendo US$240 milhões decorrente da operação que ora se analisa e
outro tanto de contrapartida.
Não se pode perder de vista que estão entre os
objetivos da Federação a erradicação da pobreza e
da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais – art. 3º, III. Daí o porquê de ser inadmissível que a operação de crédito que contou com o
aval da União, autorizada pela Resolução do Senado
Federal nº 71, de 1994, não tenha contemplado os
municípios do Espírito Santo e de Minas Gerais incluídos na área de atuação da Sudene, hoje Adene, e de
se encontrar tanta distorção na distribuição dos recursos, mesmo entre os estados nordestinos. Enquanto
a maioria recebeu investimentos na casa dos 20 milhões de dólares, os dois hegemônicos receberam
nas casas dos 80 milhões e de 130 milhões.
Alguns apressadamente poderão argumentar
que a inclusão dos municípios do Espírito Santo e de
Minas só se deu em julho de 1998 e por isso não teriam sido contemplados. Entretanto, ainda em 1998 poderia ter havido contratação. Por outro lado, exsurge
com meridiana clareza a desigualdade da distribuição
mesmo entre os estados nordestinos, não encontrando essa discriminação apoio no tempo. Antes, denota
o poder político daqueles estados que mais receberam recursos.
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Assim, para assegurar recursos mínimos a serem aplicados em cada um dos estados que compõem a Região Nordeste e mais os Estados de Minas
Gerais e Espírito Santo, apresento esta emenda para
estabelecer que do montante de recursos do Prodetur/NE II pelo menos 50% sejam aplicados mediante
distribuicão igualitária entre os estados da região nordeste, inclusive o Espírito Santo e Minas Gerais.
Observe-se que essa parcela não engessará a
gestão dos recursos, vez que permitirá ao Banco do
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Nordeste analisar a viabilidade dos projetos apresentados e as diferenças entre os diversos estados que
compõem a região, destinando discricionariamente o
restante dos recursos, conforme a demanda.
Por essas razões, peço o apoio dos meus nobres pares no sentido da aprovação da presente
emenda.
Sala das Sessões, Paulo Hartung.
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EMENDA Nº 2 – PLEN
Acrescente-se o seguinte art. 4º ao Projeto de
Resolução nº 5, de 2002, renumerando-se o artigo
posterior.
“Art. 4º Dos recursos alocados no
Prodetur/NE II, em face desta autorização,
pelo menos 50% (cinqüenta por cento)
deverão ser distribuídos igualitariamente
entre todos os estados que integram o
Plano do Desenvolvimento do Nordeste,
conforme art. 2º da Medida Provisória nº
2.156-5, de 24 de agosto de 2001."
Justificação
No momento em que vem a apreciação desta
Casa o pedido de autorização para a operação de
crédito, e concessão de garantia da União para essa
operação, destinada a financiar a segunda etapa do
Programa de Desenvolvimento do Turismo da Região
Nordeste, é indispensável fazer uma análise prática
do referido programa, a fim de verificar a distribuição
dos recursos alocados em fade de sua principal fonte
de financiamento e se este programa está vocacionado a alcançar o seu objetivo primordial, qual seja, representar estímulo ao investimento com vistas à redução das desigualdades regionais.
Para tanto, desenvolvi uma pesquisa no “site” do
BNB/Prodetur de onde extraí os dados que, anexados
a esta emenda, integra-a como elemento informativo.
Preliminarmente, necessário se faz lembrar que
por força da Lei nº 9.690, de 15 de julho de 1998, os
municípios do Estado do Espírito Santo e municípios
de Minas Gerais passaram a integrar a área de atuação da Sudene, ou seija, por similitude de condições
climáticas, de relevo e vegetação e principalmente
por indicadores socioeconômicos, são considerados
como integrantes da região nordeste.
Esta realidade está, hoje, consolidada e ampliada conforme se verifica do art. 2º da Medida Provisória nº 2.156-5, de 24 de agosto de 2001, que “cria a
Agência de Desenvolvimento do Nordeste – ADENE,
extingue a Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste – SUDENE, e dá outras providências.”, já
que estendeu-se aquele enquadramento para todo o
Estado do Espírito Santo.
A primeira surpresa — negativa — ao visitar o
referido site, foi a ausência do Estado do Espírito Santo na página de apresentação do Prodetur/NE. Minas
lá está, mas somente como uma janela inerte, morta,
já que nenhum projeto das Gerais foi contemplado.
É inquestionável a importância dos investimentos decorrentes desse programa para a redução das
desigualdades regionais e melhoria das condições de
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vida da população beneficiada de que são exemplos:
a geração de 1.119.215 empregos diretos e outros
1.448.277 indiretos; a implantação de esgotamento
sanitário e abastecimento de água beneficiando 647
mil habitantes; a implantação e melhoria de 642 Km
de rodovias; e o fato de a sua performance ter induzido essa segunda etapa do programa, com aporte de
mais US$480 milhões de dólares, sendo US$240 milhões decorrente da operação que ora se analisa e
outro tanto de contrapartida.
Não se pode perder de vista que estão entre os
objetivos da Federação a erradicação da pobreza e
da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais — art. 30 III. Daí o porquê de ser
inadmissível que a operação de crédito que contou
com o aval da União, autorizada pela Resolução do
Senado Federal nº 71, de 1994,
não tenha contemplado os municípios do Espírito Santo e de Minas Gerais incluídos na área de atuação da Sudene, hoje Adene, e de se encontrar tanta
distorção na distribuição dos recursos, mesmo entre
os estados nordestinos. Enquanto a maioria recebeu
investimentos na casa dos 20 milhões de dólares, os
dois hegemônicos receberam nas casas dos 80 milhões e de 130 milhões.
Alguns apressadamente poderão argumentar
que a inclusão dos municípios do Espírito Santo e de
Minas só se deu em julho de 1998 e por isso não teriam sido contemplados. Entretanto, ainda em 1998 poderia ter havido contratação. Por outro lado, exsurge
com meridiana clareza a desigualdade da distribuição
mesmo entre os estados nordestinos, não encontrando essa discriminação apoio no tempo. Antes, denota
o poder político daqueles estados que mais receberam recursos.
Assim, para assegurar recursos mínimos a serem aplicados em cada um dos estados que compõem a Região Nordeste e mais os Estados de Minas
Gerais e Espírito Santo, apresento esta emenda para
estabelecer que do montante de recursos do Prodetur/NE II pelo menos 50% sejam aplicados mediante
distribuição igualitária entre os estados da região nordeste, inclusive o Espírito Santo e Minas Gerais.
Observe-se que essa parcela não engessará a
gestão dos recursos, vez que permitirá ao Banco do
Nordeste analisar a viabilidade dos projetos apresentados e as diferenças entre os diversos estados que
compõem a região, destinando discricionariamente o
restante dos recursos, conforme a demanda.
Por essas razões, peço o apoio dos meus nobres pares no sentido da aprovação da presente
emenda.
Sala das Sessões, – Paulo Hartung.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Presidência recebeu o Ofício nº S/9, de 2002 (nº 392/02,
na origem), da Câmara Municipal de Mauá (SP), encaminhando exemplar do Requerimento nº 362, de
2002, aprovado naquela Casa no último dia 5, através
do qual solicita instauração de Sindicância para apurar possíveis irregularidades na Secretaria de Saúde,
notadamente no Hospital de Clínicas Dr. Nardini, daquele Município.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Pediu
para falar pela ordem o Senador Artur da Távola, a
quem concedo a palavra.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Bloco/PSDB – RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
a Mesa já anunciou a convocação de uma sessão
hoje, às 19:30h, ocasião em que, segundo um entendimento propiciado pela sábia ação de V. Exª, hoje
pela manhã, uma vez votada a questão da CPMF na
Câmara dos Deputados e encaminhada aqui para
nós, estaremos em plena condição de suspender a
obstrução e desanuviar a pauta dos nossos trabalhos, razão pela qual ainda, e talvez pela última vez,
consideramo-nos em obstrução, solicitando a V. Exª
que, constatada a falta de quorum, suspenda a
Ordem do Dia, estando todos a postos para atender
ao que V. Exª pretende – como sempre movido pelo
mais alto espírito público –, de à noite votarmos todas
as matérias que estão na pauta da sessão extraordinária marcada para às 19h30.
Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador
Artur da Távola, conforme a nossa reunião e a própria
decisão que já foi lida, realmente a Ordem do Dia está
suspensa. E espero que haja oportunidade para essa
reunião das 19h30, porque entendo, como todo o Senado, imprescindível a continuidade dos trabalhos, a
fim de que eles não se acumulem, pois há matérias
importantes para serem debatidas.
Agradeço a V. Exª.
É a seguinte a Ordem do Dia cuja apreciação
fica adiada:
–1–
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 9, DE 2001
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 9, de 2001, que dispõe sobre o alongamento de
dívidas originárias de crédito rural, de que trata a Lei
nº 9.138, de 29 de novembro de 1995, e dá outras providências, tendo
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Parecer proferido no Plenário da Câmara dos
Deputados, Relator: Deputado Confúcio Moura, em
substituição à Comissão Mista, concluindo pela apresentação do Projeto de Lei de Conversão nº 1, de
2002, incorporando as Emendas nºs 12 e 28, e contrário às Emendas nºs 1 a 11, 13 a 27.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária de 14 do corrente, quando teve
sua discussão adiada para hoje, em virtude de obstrução declarada.
–2–
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 11, DE 2001
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 11, de 2001, que cria o Fundo Seguro-Safra e
institui o benefício Seguro-Safra para os agricultores
familiares da Região Nordeste e do norte do Estado
de Minas Gerais, nos Municípios sujeitos a estado
de calamidade ou situação de emergência em razão
do fenômeno da estiagem, tendo
Parecer proferido no Plenário da Câmara dos
Deputados, Relator: Deputado Márcio Reinaldo Moreira, em substituição à Comissão Mista, concluindo
pela apresentação do Projeto de Lei de Conversão nº
2, de 2002 e contrário às Emendas de nºs 1 a 15,
apresentadas perante à Comissão.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
–3–
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 2001
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 12, de 2001, que abre crédito extraordinário, em
favor dos Ministérios dos Transportes e da Integração
Nacional, no valor de oitenta e seis milhões de reais,
para os fins que especifica, tendo
Parecer favorável, proferido no Plenário da Câmara dos Deputados, Relator: Deputado Márcio Reinaldo Moreira, em substituição à Comissão Mista e
contrário às Emendas nºs 1 a 10, apresentadas perante a Comissão.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
–4–
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 13, DE 2001
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 13, de 2001, que cria o cargo de Secretário de
Estado de Comunicação de Governo, tendo
Parecer favorável, proferido no Plenário da Câmara dos Deputados, Relator: Deputado Rubem Medina, em substituição à Comissão Mista.
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(Lida no dia 15 de março último, a matéria passa a
obstruir imediatamente todas as demais deliberações
legislativas da Casa até que ultime sua votação, cujo
prazo acha-se esgotado desde o dia 14 de março).
–5–
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 125, DE 2001
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 64 da
Constituição Federal, combinado com o art. 353,
parágrafo único, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 125, de 2001 (nº 5.526/2001, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que, altera o art. 98 da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de
1980, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares, tendo
Parecer favorável, sob nº 61, de 2002, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
Relator: Senador Romeu Tuma.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
–6–
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1, DE 2002
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 28, de 2002 – art. 336, II,
combinado com o art. 338, IV, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 1, de 2002 (apresentado pela Comissão de
Assuntos Econômicos como conclusão de seu Parecer nº 58, de 2002, Relator: Senador Antonio Carlos
Junior, com voto contrário do Senador Lauro Campos), que autoriza a República Federativa do Brasil a
contratar operação de crédito externo no valor equivalente a até cem milhões de dólares dos Estados
Unidos da América, com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento – BID.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
À matéria poderão ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão.
–7–
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2, DE 2002
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 29, de 2002 – art. 336, II,
combinado com o art. 338, IV, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 2, de 2002 (apresentado pela Comissão de
Assuntos Econômicos como conclusão de seu Parecer nº 59, de 2002, Relator: Senador Romero Jucá,
com voto contrário do Senador Lauro Campos), que
autoriza a União a conceder garantia à operação de
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crédito externo, a ser celebrada entre o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e o
“Japan Bank for International Cooperation – JBIC”, no
valor equivalente a até trezentos milhões de dólares dos
Estados Unidos da América, de principal.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
À matéria poderão ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão.
–8–
REQUERIMENTO Nº 20, DE 2002
Votação, em turno único, do Requerimento nº
20, de 2002, do Senador Antonio Carlos Valadares,
solicitando, nos termos regimentais, inclusão na
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado nº 96, de
2001, que dispõe sobre as operações com recursos
dos Fundos Constitucionais de Financiamento do
Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, de que trata a
Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, e dá outras
providências, cujo prazo na Comissão de Assuntos
Econômicos se encontra esgotado.
Votação adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
–9–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 271, DE 2000
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 271, de 2000 (nº 548/2000, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Radioclube Vida a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Jussara, Estado de Goiás, tendo
Parecer favorável, sob nº 2, de 2002, da Comissão de Educação, Relator: Senador Mauro Miranda.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 10 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 320, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 320, de 2001 (nº 768/2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Paz e Bem a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Itambacuri, Estado de
Minas Gerais, tendo
Parecer favorável, sob nº 5, de 2002, da Comissão de Educação, Relatora: Senadora Marluce Pinto.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
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– 11 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 398, DE 2001

– 14 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 99, DE 2001

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 398, de 2001 (nº 740/2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Transcontinental Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Esteio, Estado do Rio Grande do Sul,
tendo
Parecer favorável, sob nº 46, de 2002, da Comissão de Educação, Relatora: Senadora Emília Fernandes, com abstenções dos Senadores Eduardo
Suplicy e Geraldo Cândido.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 99, de 2001 (nº 3.395/2000, na Casa de
origem), que autoriza doação de imóvel de propriedade do Instituto Nacional de Seguro Social, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.294, de 2001, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Maria do Carmo Alves.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.

– 12 –
PARECER Nº 76, DE 2002
(Escolha de autoridade)
(Votação secreta)
Discussão, em turno único, do Parecer nº 76, de
2002, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem nº 4, de 2002 (nº
1.441/2001, na origem), Relator: Senador Romeu
Tuma, pela qual o Presidente da República submete à
deliberação do Senado o nome do Tenente-Brigadeiro-do-Ar Henrique Marini e Souza, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar na vaga decorrente da aposentadoria do Tenente-Brigadeiro-do-Ar João Felippe Sampaio de Lacerda Junior.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 13 –
PARECER Nº 77, DE 2002
(Escolha de autoridade)
(Votação secreta)
Discussão, em turno único, do Parecer nº 77, de
2002, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem nº 71, de 2002 (nº 73/2002,
na origem), Relator: Senador Romero Jucá, pela qual
o Presidente da República submete à deliberação do
Senado o nome do Doutor Renato de Lacerda Paiva,
Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região,
para compor o Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de Ministro Vitalício, em vaga reservada a juízes
de carreira da magistratura trabalhista e decorrente
da aposentadoria do Ministro José Luiz Vasconcelos.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.

– 15 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 3, DE 2000
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 12,
de 2000, e 14, de 2001)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 3, de
2000, tendo como primeiro signatário o Senador Jader Barbalho, que altera o caput e os § 4º, 6º, II e 7º e
acresce o § 8º ao artigo 57 da Constituição Federal
(alteração dos períodos das sessões legislativas e a
extinção do pagamento de parcela indenizatória de
convocação extraordinária), tendo
Parecer sob nº 1.271, de 2001, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
José Fogaça, favorável, e pela prejudicialidade das
Propostas de Emenda à Constituição nºs 12, de 2000,
e 14 de 2001, que tramitam em conjunto.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 16 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 12, DE 2000
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 3,
de 2000, e 14, de 2001)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 12, de
2000, tendo como primeiro signatário o Senador Paulo Hartung, que altera a redação do art. 57 da Constituição Federal para, alterando o período de funcionamento do Congresso Nacional, determinar o recesso
constitucional de 21 de dezembro a 1º de janeiro e estabelecer que o calendário legislativo será definido
por resolução do Congresso Nacional e contemplará
período de férias coletivas dos Congressistas, tendo
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Parecer sob nº 1.271, de 2001, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
José Fogaça, favorável à Proposta de Emenda à
Constituição nº 3, de 2000, e pela prejudicialidade da
matéria e da Proposta de Emenda à Constituição nº
14, de 2001, que tramitam em conjunto.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.

FM a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Planaltina, Estado de Goiás, tendo
Parecer favorável, sob nº 10, de 2002, da Comissão de Educação, Relator: Senador Mauro Miranda.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.

– 17
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 14, DE 2001
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 3 e 12, de 2000)

Votação, em turno único, do Requerimento nº
754, de 2001, do Senador Antero Paes de Barros, solicitando, nos termos regimentais, a dispensa do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 46, de 2001,
de sua autoria, cujo prazo se encontra esgotado.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.

Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 14, de
2001, tendo como primeiro signatário o Senador Maguito Vilela, que altera o art. 57 da Constituição Federal, para reduzir o período de recesso do Congresso
Nacional, e dá outras providências, tendo
Parecer sob nº 1.271, de 2001, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
José Fogaça, favorável à Proposta de Emenda à
Constituição nº 3, de 2000, e pela prejudicialidade da
matéria e da proposta de Emenda à Constituição nº
12, de 2000, que tramitam em conjunto.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 18 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 379, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 379, de 2001 (nº 940/2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Rádio Comunitária Sentinela do Alegrete a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Alegrete, Estado do Rio Grande do Sul, tendo
Parecer favorável, sob nº 8, de 2002, da Comissão
de Educação, Relatora: Senadora Emilia Fernandes.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 19 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 387, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 387, de 2001 (nº 718/2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Movimento Comunitário Rádio Positiva

– 20 –
REQUERIMENTO Nº 754, DE 2001

– 21 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 27, DE 2001
Primeira sessão de discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 27, de
2001, tendo como primeiro signatário o Senador
Antônio Carlos Valadares, que acrescenta artigo ao
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a
fim de instituir o Fundo para Revitalização Hidroambiental e o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do
Rio São Francisco, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.295, de 2001, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Maria do Carmo Alves.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 22 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 26, DE 1999
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 26, de 1999 (nº 3.961/97, na Casa de origem), que estabelece normas para o uso médico das
próteses de silicone e dá outras providências, tendo
Parecer sob nº 33, de 2002, da Comissão de
Assuntos Sociais, Relator: Senador Sebastião Rocha, favorável, nos termos da Emenda nº 1-CAS
(Substitutivo), que oferece.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 23 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 105, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 105, de 2001 (nº 1.477/99, na Casa de ori-
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gem), que dispõe sobre o Programa Grande Fronteira
do Mercosul, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.490, de 2001, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
Relator: Senador Gilberto Mestrinho.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 24 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 291, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado nº 291, de 2001, de iniciativa da Comissão
Parlamentar de Inquérito destinada a investigar fatos
envolvendo as associações brasileiras de futebol, que
altera dispositivos da Lei nº 9.615, de 24 de março de
1998, com a redação dada pela Lei nº 9.981, de 14 de
julho de 2000, e pela Medida Provisória nº 2.193, de
23 de agosto de 2001. (Lei Pelé).
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 25 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 371, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 371, de 2001 (nº 963/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova concessão outorgada à TV São José do Rio Preto Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (Televisão) na cidade de São José do Rio Preto,
Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.420, de 2001, da Comissão de Educação, Relator: Senador Pedro Piva,
com abstenção do Senador Geraldo Cândido.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 26 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 389, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 389, de 2001 (nº 871/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária Vale do Uatumã a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Presidente Figueiredo, Estado do Amazonas, tendo
Parecer favorável, sob nº 11, de 2002, da Comissão de Educação, Relatora: Senadora Marluce
Pinto.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 396, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 396, de 2001 (nº 943/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Rádio Difusão Cidade
FM a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade Fortaleza dos Nogueiras, Estado do Maranhão, tendo
Parecer favorável, sob nº 13, de 2002, da Comissão de Educação, Relatora: Senadora Marluce
Pinto.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 28 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 399, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 399, de 2001 (nº 741/2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Televisão Imembuí S.. para
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens
na cidade de Santa Maria, Estado do Rio Grande do
Sul, tendo
Parecer favorável, sob nº 47, de 2002, da Comissão de Educação, Relatora: Senadora Emília Fernandes, com abstenções dos Senadores Eduardo
Suplicy e Geraldo Cândido.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 29 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 401, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 401, de 2001 (nº 798/2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Fundação Cooperhabic para a Educação e Assistência Social a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Erechim, Estado do Rio Grande do
Sul, tendo
Parecer favorável, sob nº 15, de 2002, da Comissão de Educação, Relatora ad hoc: Senadora
Emília Fernandes.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 404, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 404, de 2001 (nº 1.022/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Taioense de Cultura e Radiodifusão Comunitária a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Taió, Estado de Santa Catarina,
tendo
Parecer favorável, sob nº 16, de 2002, da Comissão de Educação, Relator: Senador Casildo Maldaner.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 31 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 416, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 416, de 2001 (nº 1.035/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
concessão à Fundação Setorial de Radiodifusão
Educativa de Sons e Imagens para executar serviço
de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 92, de 2002, da Comissão de Educação, Relator: Senador Sebastião
Rocha, com abstenção do Senador Geraldo Cândido.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 32 –
REQUERIMENTO Nº 688, DE 2001
Votação, em turno único, do Requerimento nº
688, de 2001, do Senador Antonio Carlos Valadares,
solicitando, nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado nº 254, de 1999, que tramita em
conjunto com o Projeto de Lei do Senado nº 252, de
1997, cujo prazo na Comissão de Assuntos Econômicos já se encontra esgotado.
Votação adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.

É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 75, DE 2002
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 222 do Regimento Interno do
Senado Federal, requeiro à Vossa Excelência a aprovação de um voto de aplauso à comunidade acadêmica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
pela realização no dia 15 do corrente da eleição para
a escolha do Reitor em clima de grande interesse e
comparecimento, com o resultado que consagra o
Professor Carlos Lessa como indicado por 85% (oitenta e cinco por cento) dos votos e mais de 90% (noventa por cento) dos docentes daquela Universidade.
Justificação
A eleição objeto do voto de aplauso requerido
refletiu o grande anseio da Universidade em restaurar
um clima de união de esforços capaz de recuperar a
motivação da comunidade acadêmica e manter elevado o nível de produção e o prestígio da UFRJ.
Carlos Lessa, não só é decano no corpo docente da Universidade mas é professor reconhecido
como símbolo de ética desfrutando de grande prestígio no país e no exterior pelo seu brilhantismo e pela
sua capacidade de liderança.
A eleição referida constituiu um fenômeno de
grande significado e relevância para a vida daquela
que é o maior e mais tradicional das nossas Universidades Federais, com repercussão de regozijo na sociedade do Rio de Janeiro.
Sala das Sessões, 19 de março de 2002. –
Geraldo Cândido – Roberto Saturnino – Artur da
Távola.

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Nos termos do art. 222, §1º, do Regimento Interno, o requerimento que acaba de ser lido será despachado à Comissão competente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 76, DE 2002
Requeiro, nos termos do art. 70 e do art. 71, VII,
da Constituição Federal, bem como nos termos regimentais, sejam prestadas pelo Tribunal de Contas da
União as seguintes informações:
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1) sobre auditorias e inspeções realizadas pelo TCU em obras no Estado de Goiás, a partir de 1998:
a) números dos processos;
b) relatores dos processos;
c) pareceres das unidades técnicas;
d) decisões do Plenário.
2)
cópia
integral
do
TC
008.044/1999-6, contendo todos os pareceres e manifestações;
3) sobre processos em que constem
as construtoras Caiapó e Guimarães Castro:
a) números dos processos;
b) relatores dos processos;
c) pareceres das unidades técnicas;
d) decisões do plenário.
4) cópia integral do processo relacionado à Fundação Pró-Educar visando à instalação de computadores em penitenciárias;
5) que os Ministros do TCU informem
se têm conhecimento de parentes seus ou
de que funcionários do órgão trabalhem ou
prestem assessoria a escritórios de advocacia que defendem pessoas investigadas
pelo TCU.
Justificação
Em informações obtidas a partir da imprensa
(revista Época e Folha de S.Paulo entre outros –
conforme anexo) têm surgido várias denúncias relacionadas ao Tribunal de Contas da União no que diz
respeito ao não cumprimento de suas funções constitucionais.
Assim, faz-se necessário que as informações
por mim solicitadas sejam remetidas o mais rapidamente possível a fim de que possamos avaliar a veracidade ou não das matérias, a partir de uma análise a ser feita pela Consultoria do Senado Federal.
Esta Casa, responsável última pelo Controle
Externo e pela moralidade na Administração Pública
não pode se omitir quando do surgimento de denúncias de tais fatos.
Dentro deste contexto, faz-se necessário que o
Tribunal de Contas da União preste, com urgência,
as informações solicitadas.
Sala das Sessões, 19 de março de 2002. – Roberto Requião.

87
Quarta-feira 20

02479

88
02480

ANAIS DO SENADO FEDERAL
Quarta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2002
Março de 2002

MARÇO 2002
Março de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

89
Quarta-feira 20

02481

90
02482

ANAIS DO SENADO FEDERAL
Quarta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2002
Março de 2002

MARÇO 2002
Março de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

91
Quarta-feira 20

02483

92
02484

ANAIS DO SENADO FEDERAL
Quarta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2002
Março de 2002

MARÇO 2002
Março de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

93
Quarta-feira 20

02485

94
02486

ANAIS DO SENADO FEDERAL
Quarta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2002
Março de 2002

MARÇO 2002
Março de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

95
Quarta-feira 20

02487

96
02488

ANAIS DO SENADO FEDERAL
Quarta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2002
Março de 2002

MARÇO 2002
Março de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

97
Quarta-feira 20

02489

98
02490

ANAIS DO SENADO FEDERAL
Quarta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2002
Março de 2002

MARÇO 2002
Março de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

99
Quarta-feira 20

02491

100
02492

ANAIS DO SENADO FEDERAL
Quarta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2002
Março de 2002

MARÇO 2002
Março de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O requerimento lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Mozarildo Cavalcanti.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 53, DE 2002
Altera os arts. 408 e 594 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941
– Código de Processo Penal, especificando condições para a soltura de réu
primário.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 408 e 594 do Decreto-Lei nº
3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo
Penal –, passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 408.
..............................................................
§ 2º Se o réu for primário, poderá o juiz
deixar de decretar-lhe a prisão ou revogá-la,
caso já se encontre preso, observadas as
condições do art. 323, incisos I, II, IV e V e
do art. 324, incisos II e IV
.....................................................(NR)
Art. 594. O réu não poderá apelar sem recolher-se à prisão, ou prestar fiança, salvo se for
primário, assim reconhecido na sentença condenatória, observadas as condições do art. 323, incisos I, II, IV e V e do art. 324, incisos II e IV ou
condenado por crime de que se livre solto.
.....................................................(NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A sociedade está cansada de assistir à soltura de
criminosos que cometem delitos graves e de repercussão, por autoridades judiciárias que, não resistindo a
pressões diversas, interpretam, de forma simplista, as
disposições dos arts. 408 e 594 do Código de Processo
Penal. Assim é que, na prática, tendem a autorizar a soltura dos réus, desde que sejam primários. A condição de
“bons antecedentes” é, muitas vezes, desconsiderada,
porque, além de vaga, é de difícil constatação.
Além disso, a primariedade, por si só, não significa que o réu não seja um perigo para a sociedade.
Esta proposição visa corrigir esse anacronismo da
Lei Penal, que tem causado tanta indignação social.
Sala das Sessões, 19 de março de 2002. – Senador Gerson Camata.
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DECRETO-LEI Nº 3.689,
DE 2 DE OUTUBRO DE 1941
Código de Processo Penal.
....................................................................................
Art. 323. Não será concedida fiança:
I – nos crimes punidos com reclusão em que a
pena mínima cominada for superior a 2 (dois) anos;
II – nas contravenções tipificadas nos arts. 59 e
60 da Lei das Contravenções Penais;
III – nos crimes dolosos punidos com pena privativa
da liberdade, se o réu já tiver sido condenado por outro
crime doloso, em sentença transitada em julgado;
IV – em qualquer caso, se houver no processo
prova de ser o réu vadio;
V – nos crimes punidos com reclusão, que provoquem clamor público ou que tenham sido cometidos com violência contra a pessoa ou grave ameaça.
Art. 324. Não será, igualmente, concedida fiança:
I – aos que, no mesmo processo, tiverem quebrado fiança anteriormente concedida ou infringido,
sem motivo justo, qualquer das obrigações a que se
refere o art. 350;
II – em caso de prisão por mandato do juiz do cível, de prisão disciplinar, administrativa ou militar;
III – ao que estiver no gozo de suspensão condicional da pena ou de livramento condicional, salvo se
processado por crime culposo ou contravenção que
admita fiança;
IV – quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva.
....................................................................................
Art. 408. Se o juiz se convencer da existência do
crime e de indícios de que o réu seja o seu autor, pronunciá-lo-á, dando os motivos do seu convencimento.
....................................................................................
§ 2º Se o réu for primário e de bons antecedentes, poderá o juiz deixar de decretar-lhe a prisão ou
revogá-la, caso já se encontre preso.
....................................................................................
Art. 594. O réu não poderá apelar sem recolher-se à prisão, ou prestar fiança, salvo se for primário e de bons antecedentes, assim reconhecido
na sentença condenatória, ou condenado por crime
de que se livre solto.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 54, DE 2002
Altera o art. 4º da Lei nº 7.998, de 11
de janeiro de 1990, de forma a aumentar
o período máximo de percepção do seguro-desemprego para dez meses.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 4º da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro
de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º O benefÍcio do seguro-desemprego será
concedido ao trabalhador desempregado, por um período máximo de dez meses, de forma contínua ou alternada, a cada período aquisitivo de vinte e quatro
meses, contados da data da dispensa que deu origem à primeira habilitação.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de publicação.
Justificação
Uma das maiores faturas geradas pela política
econômica implementada nos últimos oito anos está
sendo penosamente paga por imenso contingente da
população brasileira. É o aumento do desemprego.
De acordo com a pesquisa mensal de emprego do
Seade-Dieese, a taxa de desemprego total na região
metropolitana de São Paulo aumentou de 14,2% para
17,6%, entre 1995 e 2000, situando-se em 17,9% da
população economicamente ativa em janeiro de
2002. Comportamento este evidenciado nas demais
regiões do Brasil.
Ao lado de tal comportamento, e representando
conseqüência esperada, está a substancial elevação
do tempo médio que o desempregado brasileiro gasta
para conseguir uma nova vaga no mercado de trabalho. Na região metropolitana de São Paulo, esse período era de 25 semanas em 1994, quase dobrando
em 2000 e 2001 (48 semanas). Tal demora na fila do
emprego também não é um fenômeno concentrado
em São Paulo, podendo-se citar como exemplos Salvador, Distrito Federal e Porto Alegre, onde o tempo
médio de desemprego foi de 60, 50 e 45 semanas,
respectivamente, em 2001.
Ocorre que a despeito dessa situação, o seguro-desemprego, praticamente o único alento que o
Estado garante ao trabalhador desempregado, cobre
no máximo vinte semanas de desemprego. Ao mesmo tempo, os recursos destinados a financiar o benefício, oriundos da arrecadação para o PIS-Pasep e
alocados no Fundo de Amparo ao Trabalhador — FAT,
financiam despesas outras que o seguro, muitas vezes beneficiando apenas os donos do capital, ou seja,
grandes empresas.
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O presente projeto de lei visa modificar tal situação, na medida em que estende o prazo de percepção do seguro-desemprego para dez meses. Assim,
adapta o benefício às reais condições do nosso mercado de trabalho.
Com isso, ao invés de receber o benefício por
um período máximo variável de três a cinco meses,
conforme atualmente estipulado no art. 2º da Lei nº
8.900, de 30 de junho de 1994, o trabalhador desempregado poderá perceber o benefício pelo prazo máximo de dez meses.
Diante dessas considerações, fica evidente a
oportunidade da proposição, para a qual espero poder
contar com o apoio dos ilustres membros desta Casa.
Sala das Sessões, 19 de março de 2002. – Senador Lauro Campos.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA
LEI Nº 7.998, DE 11 DE JANEIRO DE 1990
Regula o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial, institui o
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), e
dá outras providências.
O Presidente da República,
faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Esta lei regula o Programa do Seguro-Desemprego e o abono de que tratam o inciso II do art.
7º, o Inciso IV do art. 201 e o art. 239, da Constituição
Federal, bem como Institui o Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT).
....................................................................................
Art. 4º O benefício do seguro-desemprego será
concedido ao trabalhador desempregado, por um período máximo de 4 (quatro) meses, de forma contínua
ou alternada, a cada período aquisitivo de 16 (dezesseis) meses, contados da data de dispensa que deu
origem à primeira habilitação.
Parágrafo único. O benefício do seguro-desemprego poderá ser retomado a cada novo período aquisitivo, satisfeitas as condições arroladas no art. 3º
desta lei, à exceção do seu inciso II.
....................................................................................
LEI Nº 8.900, DE 30 DE JUNHO DE 1994
Dispõe sobre o benefício do seguro-desemprego, altera dispositivo da Lei
nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, e dá
outras providências.
O Presidente da República,
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Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................
Art. 2º O benefício do seguro-desemprego será
concedido ao trabalhador desempregado por um período máximo variável de três a cinco meses, de forma contínua ou alternada, a cada período aquisitivo,
cuja duração será definida pelo Codefat.
1º O benefício poderá ser retomado a cada novo período aquisitivo, observado o disposto no artigo anterior.
2º A determinação do período máximo mencionado no caput deste artigo observará a seguinte relação entre o número de parcelas mensais do benefício
do seguro-desemprego e o tempo de serviço do trabalhador nos trinta e seis meses que antecederam a
data de dispensa que deu origem ao requerimento do
seguro-desemprego:
I – três parcelas, se o trabalhador comprovar
vínculo empregatício com pessoa jurídica ou pessoa
física a ela equiparada, de no mínimo seis meses e no
máximo onze meses, no período de referência;
II – quatro parcelas, se o trabalhador comprovar
vínculo empregatício com pessoa jurídica ou pessoa
física a ela equiparada, de no mínimo doze meses e
no máximo vinte e três meses, no período de referência;
III – cinco parcelas, se o trabalhador comprovar
vínculo empregatício com pessoa jurídica ou pessoa
física a ela equiparada, de no mínimo vinte e quatro
meses, no período de referência.
3º A fração igual ou superior a quinze dias de
trabalho será havida como mês integral, para os efeitos do parágrafo anterior.
4º O período máximo de que trata o caput poderá
ser excepcionalmente prolongado em até dois meses,
para grupos específicos de segurados, a critério do Codefat, desde que o gasto adicional representado por
este prolongamento não ultrapasse, em cada semestre,
dez por cento do montante da Reserva Mínima de Liquidez, de que trata o § 2º do art. 9º da Lei nº 8.019, de 11
de abril de 1990, com a redação dada pelo art. 1º da Lei
nº 8.352, de 28 de dezembro de 1991.
5º Na determinação do prolongamento do período máximo de percepção do benefício do seguro-desemprego, o Codefat observará, dentre outras variáveis, a evolução geográfica e setorial das taxas de desemprego no País e o tempo médio de desemprego
de grupos específicos de trabalhadores.
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Sociais –
decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 55, DE 2002
Altera a Lei nº 10.233, de 5 junho de
2001, que Dispõe sobre a reestruturação
dos transportes aquaviário e terrestre,
cria o Conselho Nacional de Integração
de Políticas de Transporte, a Agência
Nacional de Transportes Terrestres, a
Agência
Nacional
de
Transportes
Aquaviários e o Departamento Nacional
de Infra-Estrutura de Transportes, e dá
outras providências, para incluir o
mencionado Departamento no âmbito da
competência reguladora das Agências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O caput e a alínea b do inciso II do art. 20
da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, passam a viger com a seguinte redação:
“Art. 20.
I – .........................................................
II – regular ou supervisionar, em suas
respectivas esferas e atribuições, as atividades de prestação de serviços e de exploração da infra-estrutura de transportes, exercidas direta ou indiretamente pelo poder público, com vistas a:
a) ..........................................................
b) harmonizar, preservado o interesse
público; os objetivos dos usuários. do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de
Transportes – DNIT, das empresas concessionárias, permissionárias, autorizadas e arrendatárias, e de entidades delegadas, arbitrando conflitos de interesses e impedindo
situações que configurem competição imperfeita, infração da ordem econômica ou
ofensa a direito." (NR)
Art. 2º Fica alterada a redação dos incisos I, II
e III e do § 1º do art. 82 da Lei nº 10.233, de 2001,
passa a seguinte:
“Art. 82.
I – propor à Antt e à Antaq padrões,
normas e especificações técnicas para os
programas de segurança operacional, sinalização, manutenção ou conservação, restauração ou reposição de vias, terminais e instalações, bem como observá-los em sua
área de atuação;
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II – propor à Antt e à Antaq padrões,
normas e especificações técnicas para a
elaboração de projetos e execução de obras
viárias, bem como observá-los em sua área
de atuação;
III – fornecer ao Ministério dos Transportes, à Antt e à Antaq informações e dados para subsidiar a formulação dos planos
gerais de outorga e de delegação dos segmentos da infra-estrutura viária;
..............................................................
§ 1º As atribuições a que se referem
os incisos de IV a XII não se aplicam aos
elementos da infra-estrutura concedidos ou
arrendados pela Antt e pela Antaq, à exceção das competências expressas no art. 21
da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997
– Código de Trânsito Brasileiro, que serão
sempre exercidas pelo Dnit, diretamente ou
mediante convênios de delegação.
..................................................."(NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A edição da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001,
constitui verdadeiro marco divisor em relação à política
de transportes no Brasil. Seja pela criação de agências
reguladoras, seja pela extinção de órgãos específicos
de cada modal de transporte substituídos pelo Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
(DNIT), cuja esfera de atuação estimula a multi modalidade, a nova lei sedimenta as bases de um modelo que
se deve voltar para a satisfação do usuário.
Há nessa norma, contudo, lapso relevante que,
não sanado, poderá obstar a implementação de seus
próprios objetivos; ao limitar a atribuição das Agências às atividades “exercidas por terceiros” (art. 20, inciso II), a Lei nº 10.233 excluiu o DNIT do âmbito da regulação e da fiscalização da ANTT e da ANTAQ. Nesse sentido, a prevalecer o texto vigente,- não haveria
ente público incumbido de verificar, por exemplo, se o
DMT estaria atendendo aos “padrões, normas e especificações técnicas para os programas de segurança operacional, sinalização, manutenção ou conservação, restauração ou reposição de vias terminais e
instalações”, estabelecidos pela própria autarquia,
nos termos do art. 82. Situação que, convenhamos,
não condiz com os propósitos enunciados na nova lei.
Afinal, ancoradas nos princípios de isenção e independência, as agências reguladoras devem operar
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mais como instrumento de Estado que de governo.
Não por acaso, dispõem de independência administrativa, autonomia financeira e funcional, e seus dirigentes detêm mandato. Assim, não há porque limitar
a atuação desses entes aos contratos de concessão,
permissão ou autorização firmados com “terceiros”.
Nesse caso, a que instância recorreriam os usuários
de vias de transporte operadas diretamente por órgãos governamentais?
As alterações ora propostas têm, assim, a finalidade de aprimorar a Lei nº 10.233. Para tanto, substitui-se, no caput do inciso II do art. 20, a expressão
“exercidas por terceiros” por “exercidas direta ou indiretamente pelo poder público”. Na alínea b desse dispositivo, acrescenta-se o DNIT ao objeto da harmonização ali prevista, a par de incluir a “ofensa a direito”
entre as situações a serem combatidas.
No art. 82, que fixa as atribuições do DNIT, são
propostas modificações nos incisos I, II e III. Nos dois
primeiros, no tocante a padrões, normas e especificações técnicas, altera-se a expressão “estabelecer”
para “propor à ANTT e à ANTAQ” e torna-se expressa
para o DNIT a obrigação de “observá-los em sua área
de atuação”. Trata-se não apenas de fixar a necessária obrigação de o DNIT atender a esses padrões,
mas igualmente de harmonizar as atribuições do Departamento com as das Agências, que devem valer-se das mesmas regras ao promover concessões,
permissões e autorizações.
No caso do inciso III, fixou-se a atribuição de o
DNIT fornecer “informações e dados para subsidiar a
formulação dos planos gerais de outorga e de delegação” não apenas ao Ministério dos Transportes, como
estabelece o texto vigente, mas igualmente à ANTT e
à ANTAQ, vez que essas já detêm a incumbência de
propor tais planos de outorga ao Ministério (art. 24, III,
e art. 27, III) e poderão melhor fazê-lo com base nas
informações e dados fornecidos pelo DNIT.
Em conseqüência das modificações feitas nos
incisos, adaptou-se o texto do § 1º do art. 82.
Com essas alterações, acreditamos estar prevenindo a ocorrência de prováveis conflitos de competência ou, o que seria ainda mais pernicioso, a prevalência da idéia de que uma autarquia da importância
do DNIT estaria autorizada a operar sem submeter-se
aos princípios e padrões que deverão presidir a outorga dos serviços de transporte a terceiros.
Na certeza de que, ao atender ao interesse público, a proposição que ora apresentamos merecerá o
apoio dos membros do Congresso Nacional, manifestamos confiança em sua aprovação.
Sala das Sessões 19 de março de 2002. – Paulo Souto.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.233, DE 5 DE JUNHO DE 2001
Dispõe sobre a reestruturação dos
transportes aquaviário e terrestre, cria o
Conselho Nacional de Integração de Politicas de Transporte, a Agência Nacional de
Transportes Terrestres, a Agência Nacional
de Transportes Aquaviários e o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de
Transportes, e dá outras-providências.
Art. 20. São objetivos das - Agências Nacionais de
Regulação dos Transportes Terrestre e Aquaviário:
.................................................. .........................
II — regular ou supervisionar, em suas respectivas esferas e atribuições, as atividades de prestação
de serviços e de exploração da infra-estrutura de
transportes, exercidas por terceiros, com vistas a:
.................................................. .........................
b) harmonizar, preservado o interesse público,
os objetivos dos usuários, das empresas concessionárias, permissionárias autorizadas e arrendatárias,
e de entidades delegadas, arbitrando conflitos de interesses e impedindo situações que configurem competição imperfeita ou infração da ordem econômica.
...................... .....................................................
Art. 24. Cabe à ANTT, em sua esfera de atuação,
como atribuições gerais:
...................... .....................................................
III — propor ao Ministério dos Transportes os
planos de outorgas, instruídos por estudos específicos de viabilidade técnica e econômica, para exploração da infra-estrutura e a prestação de serviços de
transporte terrestre.
......................... ..................................................
Art. 27. Cabe à ANTAQ, em sua esfera de atuação:
........................................... ................................
III — propor ao Ministério dos Transportes o plano geral de outorgas de exploração da infra-estrutura
aquaviária e portuária e de prestação de serviços de
transporte aquaviário;
................................................. ..........................
Art. 82. São atribuições do DNIT, em sua esfera
de atuação:
I — estabelecer padrões, normas e especificações técnicas para os programas de segurança operacional, sinalização, manutenção ou conservação,
restauração ou reposição de vias, terminais e instalações;............................................................................
II — estabelecer padrões, normas e especificações técnicas para -a elaboração de projetos e execução de obras viárias;
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III — fornecer ao Ministério dos Transportes informações é dados para subsidiar a formulação dos
planos gerais de outorga e de delegação dos segmentos da infra-estrutura viária;
........................... ................................................
§ 1º As atribuições a que se refere o caput não
se aplicam aos elementos da infra-estrutura concedidos ou arrendados pela ANTT e pela ANTAQ, à exceção das competências expressas no art. 21 da Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, que serão sempre exercidas pelo DNIT,
diretamente ou mediante convênios de delegação.
...........................................................................

(Às Comissões de Constituição, Justiça e
Cidadania e de Serviço de Infra-Estrutura,
cabendo à última a decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 56, DE 2002
Altera o Decreto-Lei nº 667, de 2 de
julho de 1969, que “Reorganiza as Polícias
Militares e os Corpos de Bombeiros
Militares dos Estados, dos Territórios e do
Distrito Federal, e dá outras providências”
para dispor que qualificação militar de
difícil formação seja contabilizada como
título para fins de pontuação nos
processos seletivos destinados a ingresso
nas Polícias Militares.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 11 do Decreto-Lei nº 667, de 2 de
julho de 1969, passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo único:
Art. 11. ..................................................
..............................................................
Parágrafo único. A qualificação militar
de difícil formação será contabilizada como
título para fins de pontuação nos processos
seletivos destinados a ingresso nas Polícias
Militares. (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A iniciativa que ora submetemos à apreciação
dos nossos ilustres Pares tem o objetivo de contribuir
para o aprimoramento das condições de segurança
pública em nosso País.
Com efeito, um dos problemas da segurança pública é a falta de pessoal qualificado para atuar nas diferentes atividades a ela relacionadas.
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Por outro lado o País gasta recursos com a formação de pessoal qualificado e parte desse pessoal
é sumariamente dispensado, com prejuízos para a
sociedade.
Nesse sentido a Imprensa recentemente noticiou que dois mil soldados e cabos, especializados em
atividades como pára-quedismo, tiro de precisão, camuflagem, explosivos, mergulho, entre outras, serão
dispensados do Exército por já estarem perto de completar dez anos de atividade, o que lhes daria estabilidade nessa Força Armada.
Por seu turno, o Exército argumenta que esses
soldados e cabos não podem ser estabilizados em razão de que em pouco tempo, por razões de idade, não
poderão mais exercer as atividades para as quais foram treinados.
O fato é que essas pessoas, com idade média de
26 anos, de acordo com a notícia referida, intensamente
treinadas, têm baixa do Exército e voltam ao mundo civil, muitas vezes sem perspectiva de trabalho, havendo,
inclusive temor, justificado segundo especialistas, de
que parte deles migre para a delinqüência em razão da
dificuldade na obtenção de trabalho.
Dessa forma, o presente projeto de lei objetiva
contribuir para solucionar esse problema e, também,
a um só tempo, colaborar com o aprimoramento das
condições de segurança pública em nosso País, pois
esses militares do Exército, altamente especializados, podem ser úteis em diversas atividades desenvolvidas pelas Polícias Militares.
Nesse sentido estamos propondo que a qualificação militar de difícil formação será contabilizada
como título para fins de pontuação nos processos seletivos destinados a ingresso nas Polícias Militares.
Tal norma, segundo nos parece, seria um incentivo para que esses militares procurassem ingressar
na atividade policial militar, pois teriam contabilizado,
a seu favor, pontos por ocasião da realização de processo seletivo destinado à composição do efetivo.
Lembramos, por pertinente, que o art. 22, XXI,
da Constituição Federal, preceitua que compete à
União legislar privativamente sobre normas gerais de
organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpos
de bombeiros militares.
Dessa forma, não obstante as polícias militares
sejam órgãos vinculados aos Estados, a Constituição
prevê que compete à União legislar sobre normas gerais relativas à organização e efetivo dessas polícias.
Ante o exposto, solicitamos o apoio dos nobres
colegas para a aprovação do projeto de lei que ora
submetemos à apreciação desta Casa.
Sala das Sessões, 19 de março de 2002. – Senador Moreira Mendes.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA
DECRETO-LEI Nº 667, DE 2 DE JULHO DE 1969
Reorganiza as Polícias Militares e os
Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Território e do Distrito Federal, e
dá outras providências.
O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o § 1º do artigo 2º do Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968, decreta:
...........................................................................
Art 11. O recrutamento de praças para as Polícias Militares obedecerá ao voluntariado, de acordo
com legislação própria de cada Unidade da Federação, respeitadas as prescrições da Lei do Serviço Militar e seu regulamento.
..........................................................................

(À Comissão de Constituição Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Os projetos lidos serão publicados e remetidos às Comissões
competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO Nº 77, DE 2002
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, do Regimento
Interno, requeiro à Mesa do Senado Federal, que
solicite ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, Dr. Barjas Negri, as seguintes informações:
1 – Se foi celebrado contrato entre o Ministério
da Saúde e a empresa FENCE – Consultoria Empresarial Ltda., com a finalidade de prestar serviços,
àquele Órgão, de assessoramento e segurança de
comunicações em linhas telefônicas;
2 – Em caso afirmativo, se consta do contrato cláusula prevendo a possibilidade de instalação de equipamentos “anti-grampos”. Se existe, ainda, previsão de serviços de grampo telefônico, com a finalidade de espionar
ou bisbilhotar a vida de pessoas ou entidades;
3 – Que, em decorrência das informações acima, sejam encaminhados, ao Senado Federal, os seguintes documentos:
a) cópia do contrato em tela;
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b) quadro demonstrativo das despesas,
mês a mês, realizadas pelo Ministério da Saúde para pagamento do valor do contrato; e
c) contrato social da empresa, acompanhado de comprovantes de sua capacitação técnico-financeira, referências cadastrais, curriculum vitae de cada um dos seus
sócios gestores, bem como relação de seus
principais clientes, inclusive outros órgãos
da Administração Federal, se houver.
Justificação
O presente Requerimento visa ao esclarecimento de dúvidas surgidas a partir da publicação,
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pela grande imprensa (matérias anexas), de vasto noticiário a respeito da contratação, pelo Ministério da
Saúde, desde abril de 1999, da empresa FENCE –
Consultoria Empresarial Ltda., com a finalidade de
detectar a existência e desativar campos magnéticos
espúrios nas linhas telefônicas daquela Pasta,
As informações, aqui solicitadas, serão de grande valia para toda a sociedade brasileira e, certamente, comprovarão a lisura do Ministério da Saúde no
trato de assunto de tamanha relevância.
Sala das Sessões, 19 de março de 2002. – Romero Jucá.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O requerimento lido será despachado à Mesa para decisão,
nos termos do inciso III do art. 216 do Regimento
Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
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qualificação dos profissionais que executaram os serviços;
5. qualificação da empresa e currículos dos
prestadores do serviço;
Sala das Sessões, 19 de março de 2002. – Bello Parga.

(À Mesa para decisão.)
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 78, DE 2002
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 258 do Regimento Interno do
Senado Federal, requeiro tenham tramitação em conjunto os Projeto de Lei do Senado nºs 138, de 1999 e
24 de 2002, por regularem a mesma matéria.
Sala das Sessões, 19 de março de 2002. – Senador Carlos Patrocínio.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O requerimento lido será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 79, DE 2002
Sr. Presidente,
O Senador Bello Parga, com fulcro no art. 216 e
art. 215 do Regimento Interno do Senado Federal, a
fim de obter informações acerca dos contratos entre o
Ministério da Saúde e a Empresa Fence Consultoria
Empresarial, em razão das denúncias narradas em
matéria publicada no jornal Folha de S.Paulo do dia
17 de março de 2002, de autoria do jornalista Jânio de
Freitas, intitulada “Perigo à vista”, requer, após o tramite deste requerimento, seja oficiado ao Ministro de
Estado da Saúde para que forneça:
1. cópia dos autos dos processos administrativos de dispensa e/ou inexigibilidade de licitação que
culminaram na contratação da Empresa Fence Consultoria Empresarial, de propriedade do Sr. Ênio Fontenelle;
2. cópia dos contratos e dos respectivos termos
aditivos;
3. valores pagos à Empresa Fence em razão de
cada contrato, seus respectivos aditivos e as respectivas datas;
4. relatório das inspeções realizadas com as
respectivas datas e horários, bem como o nome e

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O requerimento lido será despachado à Mesa para decisão,
nos termos do inciso III do art. 216 do Regimento
Interno.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Carlos Patrocínio.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a violência em
nosso País chegou a tal ponto que o Congresso Nacional, que jamais ficou alheio ou omisso, houve por
bem instituir uma Comissão Especial Temporária
para analisar todos os projetos existentes na Casa e
para apresentar, em 60 dias, sugestões para minimizar a violência no Brasil.
Tenho a certeza de que, depois dos trabalhos
dessa Comissão, depois de votadas as matérias nas
duas Casas, algum avanço teremos alcançado, embora entenda que, se aplicássemos as leis atuais,
certamente teríamos diminuído em pelo menos 50%
a violência em nosso País. O que se observa é que todos esses criminosos de alta periculosidade, quando
são presos, já têm extensa ficha policial e às vezes
são reincidentes até mais de uma vez.
Gostaria de apresentar também a minha colaboração a essa Comissão e penso que, entre as medidas discutidas pelo Congresso Nacional neste momento, no esforço de deter o assustador crescimento
da violência no Brasil, não se deve esquecer ou relegar a plano secundário a questão do sistema penitenciário, verdadeiro ”estado-maior“ da organização do
crime. Não se pode também reduzir essa discussão às
modificações do controle interno das instituições presidiárias, pois o problema apresenta dimensões complexas, com aspectos jurídicos, estruturais e sociais agravados por circunstâncias históricas e culturais.
Sem a pretensão de esgotar a análise do tema
o que, na verdade, fugiria aos objetivos deste pronunciamento , solicito às Srªs e aos Srs. Senadores atenção para a síntese que passo a expor, a fim de que
possam apoiar, se for o caso, o encaminhamento que
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proponho com a finalidade de reverter o quadro lastimável das prisões brasileiras, objeto de crítica de organismos internacionais e da imprensa mundial, e
quartéis estratégicos da propagação da violência, do
tráfico, dos seqüestros e de outros crimes que apavoram a nossa sociedade.
A antigüidade, Srªs e Srs. Senadores, desconheceu totalmente a privação de liberdade estritamente considerada como sanção penal. Mesmo havendo encarceramento de delinqüentes, este não tinha o caráter de penas, mas, sim, de preservar os
réus até o seu julgamento ou execução. Recorria-se à
pena de morte, às penas corporais e às penas infamantes. Os lugares onde se mantinham os acusados
até a realização do julgamento eram diversos, já que
não existia ainda uma arquitetura penitenciária própria. Utilizavam-se calabouços, aposentos de castelos, torres, conventos abandonados, subterrâneos de
palácios e outros edifícios. O direito era exercido por
meio do Código de Hamurabi ou da Lei de Talião, que
ditava: ”Olho por olho, dente por dente“; tinha base religiosa e moral vingativa.
Durante os séculos XVI e XVII, a pobreza se
abateu e se estendeu por toda a Europa. Os distúrbios religiosos, as guerras, as expedições militares, a
extensão dos núcleos urbanos e a crise das formas
feudais da economia agrícola contribuíram para o aumento da criminalidade. Ante tanta delinqüência, a
pena de morte deixou de ser uma solução adequada.
Na metade do séc. XVI, iniciou-se um movimento de
grande transcendência no desenvolvimento das penas privativas de liberdade, na criação e construção
de prisões organizadas para a correção dos apenados.
A mais antiga arquitetura carcerária data de
1596, construída em Amsterdã, que se destinava, em
princípio, a mendigos e jovens malfeitores condenados a penas leves ou longas, com trabalho obrigatório, vigilância contínua, exortação e leituras espirituais. Já as raízes do Direito Penitenciário começaram a
se formar no séc. XVIII. Durante muito tempo, o condenado foi objeto da execução penal, e só recentemente ocorreu o reconhecimento dos direitos da pessoa humana do condenado, ao surgir a relação do direito público entre o Estado e o sentenciado.
Após a II Guerra Mundial, surge, em vários países, uma lei de execução penal como na Polônia,
Argentina, França, Espanha, Brasil e outros Estados-Membros da Organização das Nações Unidas –
ONU. Somente a partir do segundo Código Penal, em
1890, aboliu-se a pena de morte e surgiu o regime pe-
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nitenciário de caráter correcional, com a finalidade de
ressocializar e reeducar o detento.
Hoje, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil administra
um dos maiores sistemas penais do mundo, com cerca de 250 mil detentos, agrupados em 871 estabelecimentos de diferentes categorias, incluindo penitenciárias, presídios, cadeias públicas, cadeiões, casas
de detenção, sem contar os distritos ou delegacias
policiais.
Em todos os sentidos, o sistema penal brasileiro
é enorme. O Brasil encarcera mais pessoas do que
qualquer outro país da América Latina; o sistema opera o maior presídio do continente; até mesmo o número de fugitivos atinge milhares. Infelizmente, os problemas desse sistema imenso e de difícil controle
possuem proporções correspondentes, conforme
comprovam os dados a seguir enunciados.
A grave superlotação é, talvez, o problema mais
básico e crônico a afligir o sistema penal brasileiro. A
capacidade real de uma prisão é difícil de ser objetivamente estimada e fácil de ser manipulada. Mas não
resta dúvida de que quase todos os estabelecimentos
prisionais brasileiros estão superlotados. Como todos
sabemos, prisões superlotadas são extremamente
perigosas: aumentam as tensões, elevando a violência entre os presos, tentativas de fuga e ataques aos
guardas. O Governo teria de investir R$1 bilhão para
criar 80 mil novas vagas e acomodar os 250 mil presos que superlotam os presídios brasileiros. Nos últimos anos, foram criadas 70 mil vagas, mas a população carcerária aumentou em 120 mil pessoas. Nos
principais presídios, bandos organizados controlam
os presos.
O pior, Srªs e Srs. Senadores, é que todos são
jogados juntos. Assassinos são misturados aos ladrões de galinha. Reincidentes violentos e réus primários detidos por delitos menores freqüentemente
dividem a mesma cela, situação que, combinada com
as condições difíceis das prisões — ausência de supervisão efetiva, abundância de armas e falta de atividades —, resulta em abusos entre os presos.
Nas prisões mais perigosas, os detentos poderosos matam outros presos impunemente, enquanto
até mesmo em prisões de segurança relativa extorsão e outras formas mais brandas da violência são
comuns. A lei do cão, que não foi debatida por nenhum jurista e nunca passou pelo Congresso, é a única que vale dentro da cadeia.
Os presos brasileiros são normalmente mantidos em condições subumanas nos presídios, nas cadeias e nas delegacias do País. Devido à superlotação, muitos deles dormem no chão de suas celas, às
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vezes no banheiro, próximo ao buraco do esgoto. Nos
estabelecimentos mais lotados, onde não existe espaço livre nem no chão, presos dormem amarrados
às grades das celas ou pendurados em redes. A maior parte dos estabelecimentos penais conta com uma
estrutura física deteriorada – alguns de forma bastante grave.
Forçados a conseguir seus próprios colchões,
roupas de cama, vestimentas e produtos de higiene
pessoal – de que sou totalmente a favor –, muitos presos dependem do apoio de suas famílias ou de outros
de fora dos presídios. A luta por espaço e a falta de
provisão básica levam à exploração dos presos por
eles mesmos. Assim, um preso sem dinheiro ou apoio
familiar é vítima dos outros presos. O ”princípio“ político vigente é, na verdade, semelhante ao abordado
por Thomas Hobbes em seu livro Leviatã, homo homini lupus – o homem é o lobo do homem; ou análogo ao conceito do filósofo francês Jean-Paul Sartre de
que ” inferno é o outro“.
Nesse ambiente carcerário, a aprendizagem do
crime e a formação de associações criminosas são
meras conseqüências. O indivíduo que entra num
presídio acaba entrando numa escola do crime, de
onde sai grande conhecedor dos delitos e contravenções penais das mais diversas.
Existem, dentro da prisão, fatores contundentes
para a degeneração da saúde física e mental do recluso. As deficiências de alojamento e de alimentação
facilitam o aparecimento da tuberculose, enfermidade
encontrada por excelência nas prisões. Contribuem
igualmente para deteriorar a saúde dos detentos as
más condições de higiene dos locais, originadas da
falta de circulação de ar, da umidade e dos odores nauseabundos. A não alternância entre o ócio e o trabalho configura um dano considerável na condição físico-psíquica do interno, pois a falta de atividade condiciona o indivíduo a um estado de inoperância e descompromisso.
Pela inércia, pela falta de ocupação, pela carência de bons hábitos e costumes, inicia-se um processo degradante da personalidade do recluso. O apenado, diante da inatividade, acaba inevitavelmente, por
relacionar-se com os demais sujeitos que estão ao
seu redor, envolvendo-se também com drogas e alucinógenos que provocam, não raras vezes, a dependência física e psíquica.
A violência das condições descritas atinge, da
mesma forma, a vida sexual dos apenados. De caráter universal, o atentado violento ao pudor ocorre quase sempre na presença de terceiros, e os reclusos
mais jovens são as maiores vítimas. Há a resistência,
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mas no final o jovem fica sem saída e acaba cedendo
pelo temor que lhe é causado. Casos há em que o detento é ”passado“ por todos os demais da cela. São
casos deprimentes, que muitas vezes se repetem
pelo consentimento dos próprios guardas, em troca
de propinas.
Nesse cenário, a AIDS encontra as condições
ideais de expansão e atinge 20% da população carcerária do Brasil, segundo pesquisa da Universidade de
São Paulo, USP. Essa população é considerada de
alto risco, principalmente por ser constituída, em sua
grande parte, por um grupo de pessoas em contato
com o uso ou o tráfico de drogas e discriminadas pela
sociedade.
Os indivíduos são provenientes de comunidades com acesso limitado aos cuidados de saúde especialmente em relação a atenção primária, detecção
precoce e tratamento adequado das doenças. Populações encarceradas são representadas, em grande
parte, por usuários de drogas. Esse dado ressalta o
fato de que os presídios são o mais importante local
de acesso às drogas injetáveis.
Evidência adicionais indicam que a atividade sexual, tanto hetero como homossexual ocorre comumente nos presídios, facilitando a ação de doenças
sexualmente transmissíveis. Como se não bastasse
tudo o que foi dito, outros fatores ainda concorrem,
Srªs e Srs. Senadores, para o agravamento do quadro
penitenciário brasileiro. Mais de 30% dos presos do
País ainda não tiveram suas sentenças julgadas em
definitivo; cerca de 89% dos presos não desenvolvem
qualquer trabalho pedagógico ou produtivo; 95% são
indigentes e 97%, analfabetos ou semi-analfabetos.
A reincidência na população penal é de 85%, o
que demonstra que as penitenciárias não estão desempenhando a função de reabilitação dos detentos.
As constantes fugas, rebeliões e mortes mostram, por
outro lado, que o Estado precisa restabelecer sua autoridade no sistema penitenciário para reconquistar a
confiança da sociedade.
O fato de bandidos condenados imporem suas
regras nos presídios, corromperem servidores, montarem exércitos do tráfico e liderarem as ações criminosas dos respectivos bandos nas ruas é um perigoso sinal de que o Estado está à beira da falência.
De fato, o desafio do sistema penitenciário tal
como se apresenta no País exige, para seu enfrentamento, adaptações e reformulações infra-estruturais
capazes de assegurar o mínimo de adequação desses estabelecimentos às finalidades em função das
quais foram implantados. As deficiências de toda ordem apontadas nas instalações físicas das peniten-
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ciárias, muitas em diferentes pontos do território brasileiro, comportam sua classificação como simples
”depósito de presos“. Além disso, sobressaem disfunções de variada natureza, determinando que o cumprimento da pena se transforme, graças a fatores
como a superlotação, a promiscuidade e a ociosidade, em via pura e simples dos que delinqüiram.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (PSB – SE) –
Senador Carlos Patrocínio, concede-me V. Exª um
aparte?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Concedo o aparte ao eminente Senador Antonio Carlos Valadares.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (PSB – SE) –
Senador Carlos Patrocínio, V. Exª desenvolve um discurso da maior importância, notadamente porque estamos, nesse instante, discutindo em todas as instâncias do Legislativo, do Executivo e do Judiciário e, de
um modo geral, no seio da sociedade o sistema de
segurança pública do nosso País e a matéria a que V.
Exª se refere, a questão carcerária ou penitenciária
do nosso País. É lamentável que um País como o nosso, considerado a 25ª economia do mundo em renda
per capita, tenha uma situação tão deprimente em
seus presídios. A promiscuidade, a desocupação e as
instalações inadequadas, tudo isso é um relatório
candente de uma processo que se vem agravando
com o tempo. Tendo o Brasil se descuidado da questão social, todos os segmentos foram prejudicados,
inclusive o sistema penitenciário, porque foi relegado
a um segundo plano. Senador, recentemente, em
meu Estado, Sergipe, ocorreu um fato estarrecedor.
Mais de 200 presos, como vem ocorrendo ultimamente, abriram um túnel para fugir de uma penitenciária.
Os policiais, antes que a fuga acontecesse, descobriram o buraco e para lá foram de armas em punho.
Mas, por incrível que pareça, a munição era de festim.
Então, a polícia, desarmada, não tinha como enfrentar os bandidos em fuga, muitos deles portando armas construídas na penitenciária. Apesar da vistoria
feita pelas autoridades, os detidos sempre encontram
algum jeito de fabricar alguma arma perfurante. Dispondo desse armamento, eles poderiam, naquele instante, se descobrissem que os soldados estavam desarmados, fugir em massa e, quem sabe, até assassinar aqueles pobres soldados. Essa é a situação em
nosso País. Com o assassinato do Prefeito petista do
Município de Santo André, a sociedade entrou em
polvorosa. Todas as autoridades envolvidas na resolução do problema foram cobradas. Também o Senado Federal se mobilizou, cumprindo o seu papel.
Nada menos de 288 proposições se encontram em
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tramitação no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, aguardando solução e um resultado positivo.
A Comissão Mista certamente se engrandecerá com
o pronunciamento de V. Exª, porque ele é um relato
fiel de tudo o que está acontecendo nas penitenciárias brasileiras e recomenda uma ação enérgica do Poder Executivo, no sentido de solucionar, de uma vez
por todas, esse problema cíclico. Como V.Exª afirmou,
mais de 80% desses presos são reincidentes. Eles
saem da cadeia, mas voltam a praticar o crime, uma
prova evidente de que a prisão não está reintegrando
o cidadão à sociedade e não o ensina a obedecer as
normas vigentes da sociedade. Felicito V.Exª pelo importante pronunciamento. Tenho certeza de que ele
servirá, dentre tantos outros, como fundamento para
a sustentabilidade da segurança pública e da melhoria das condições de nossas penitenciárias.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Senador Antonio Carlos Valadares, agradeço o aparte
de V. Exª e o incorporo ao meu pronunciamento. V.
Exª, um eminente representante do Estado de Sergipe, demonstra grande preocupação com essa questão e reforça minhas afirmações ao citar a tentativa de
fuga dos sentenciados de seu Estado.
Senador, falarei do custo de um preso e demonstrarei que se gasta mais com o preso do que
com o policiais, que as penas alternativas seriam
mais baratas para o Governo, e que não temos o direito de colocar um ladrão de galinha junto com um seqüestrador, um preso de alta periculosidade, que não
zela pela vida de seus semelhantes.
Convenhamos, Srªs e Srs. Senadores, se a prisão não oferece condições de recuperação, a pena
de morte seria uma medida menos hipócrita – embora deva confessar que, por questões religiosas, éticas
e até profissionais, sempre me posicionarei contrariamente à adoção dessa medida em nosso País. Daí a
necessidade de renovação do sistema penal, inclusive mediante a aplicação mais freqüente das penas alternativas, como juristas de expressão insistentemente aconselham.
No Brasil, conforme estatuído no art. 5º, inciso
XLVI, da Constituição Federal, a lei regula, entre outras, as seguintes penas: privação de liberdade, perda
de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos. Não obstante essas medidas, a reiterada execução das penas privativas de liberdade ultrapassam em muito as demais. Uma política criminal orientada no sentido de proteger a sociedade deveria restringir a pena privativa de liberdade
aos casos de reconhecida necessidade como meio
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eficaz de impedir a ação criminosa cada vez maior do
cárcere.
Não se deve, desse modo, esquecer que a sanção não se resume à simples conseqüência do ilícito.
Visa ela à correção da personalidade humana.
Deve-se, portanto, aplicar, sempre que possível, o
princípio maior da escola correcionalista segundo o
qual não há criminosos incorrigíveis, mas incorrigidos.
Apesar de a legislação autorizar sua aplicação,
apenas 1,2% dos condenados brasileiros cumpre penas alternativas. Na Inglaterra, o índice é de 50%; nos
Estados Unidos, 68% e, na Alemanha, 2% dos condenados estão na prisão, todos os outros cumprem penas alternativas.
Este percentual impressiona, nobres colegas:
enquanto na Alemanha 98% dos sentenciados cumprem penas de ressarcimento à sociedade em regime
aberto, no Brasil 98,8% se encontram inativos, segregados, mergulhando ainda mais nos meandros do crime e vivendo inteiramente à custa dos cofres públicos, isto é, dos impostos pagos pelos cidadãos que
trabalham e cumprem as leis.
Se aplicássemos os tipos de penas alternativas,
poderíamos promover uma retirada de cerca de 40 mil
presos das penitenciárias. A ressocialização é incompatível com o encarceramento - pelo menos no Brasil,
isso está demonstrado. O que se observa em toda
parte é que a prisão exerce um efeito devastador sobre a personalidade, reforça valores negativos, cria e
agrava distúrbio de conduta, é uma eficiente escola
do crime.
Congressos de especialistas, documentos internacionais de direitos humanos e vozes autorizadas
de grupos têm recomendado incansavelmente que se
reduza drasticamente o aprisionamento das pessoas,
substituindo-o por outros mecanismos.
Se o fim da prisão é, como já afirmamos, a ressocialização do preso condenado, se a ressocialização implica socialização dos valores do condenado,
se é a experiência que possibilita a modificação e desenvolvimento dos valores, seria de se esperar que
as prisões fossem ambientes, laboratórios que proporcionassem ao condenado uma gama de experiência que lhe incutisse ou que lhe permitisse desenvolver valores benéficos à sociedade.
Entretanto, Sr. Presidente, Sras e Srs Senadores,
como vimos, as prisões no Brasil não proporcionam
ao condenado preso a sua recuperação. Os direitos
previstos na Lei de Execuções Penais não são aplicados na prática. Enfim, sabemos que o ambiente de
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uma unidade prisional no Brasil, em regra, é muito
mais propício ao desenvolvimento de valores nocivos
à sociedade do que ao desenvolvimento de valores e
condutas benéficos.
Por outro lado, não se pode confundir um homicida com um ladrão de galinhas, com um sonegador
de imposto ou um funcionário que comete peculato.
Os crimes são bem diferentes, e os primeiros compreendem uma ação violenta direcionada contra a pessoa humana em relação a sua vida e a sua integridade física. Já os outros incidem sobre o patrimônio e
resultam de uma ação de astúcia e esperteza.
Estou convencido, Sras e Srs Senadores, de que
a segregação só se justifica quando o convívio social
representa perigo concreto. Estou seguro ainda de
que a pena pecuniária, em alguns casos, desde que
guarde adequação às condições financeiras de quem
delinqüiu, tende a ser mais eficaz do que a privação
da liberdade.
A aplicação de penas alternativas é, pois, uma
das soluções para o sistema penitenciário brasileiro,
desde que assegurados os meios de fiscalização capazes, mas que certamente custariam muito menos
para o Estado do que investir em casas de reclusão
ou na terceirização de serviços.
Um preso custa ao Estado, mensalmente,
R$500,00 (quinhentos reais). Um condenado a serviços comunitários custa R$50,00 (cinqüenta reais) por
mês, sendo que o retorno social e educacional é muito mais proveitoso para a sociedade.
Paralelamente, com os presídios aliviados da
superlotação, desenvolver-se-ia um trabalho para sua
recuperação física, funcional e social. Proporcionando-se ocupação remunerada ao presidiário, poderá
ele ressarcir o Estado das respectivas despesas e se
habituar ao trabalho dignificante, o que lhe permitirá,
posteriormente, a reintegração social.
Srªs e Srs. Senadores, tratamento humanitário
não é favor nem privilégio; é dever indeclinável do
Estado assegurá-lo a tantos quantos mantém sob sua
custódia. Consideremos, entretanto, a adoção de penas alternativas, não só como medida de humanização dos presídios, mas também como estratégia para
a redução da violência e para o desmantelamento do
principal quartel do crime organizado em nosso País.
O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – Senador Carlos Patrocínio, V. Exª me concede um aparte?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Concedo, com muita honra, um aparte ao Senador
Casildo Maldaner.
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O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – Senador Carlos Patrocínio, não entrarei, é claro, no mérito
da questão, no estudo profundo que V. Exª fez dessa
ou daquela pena, da forma de prisão alternativa na
Europa, na Alemanha. Esse trabalho que V. Exª desenvolveu de como podemos aliviar, desalojar, minimizar a questão dos presídios, das lotações, merece
todo o nosso respeito. Gostaria de cumprimentá-lo,
Senador Carlos Patrocínio, pelo estudo e pelo fato de
despertar o interesse da sociedade, dos responsáveis, enfim, de todos com relação à premência que estamos a viver no País. Quão bom seria se não houvesse
presídios lotados, quão bom se não houvesse tantos
presos, e quão bom se houvesse mais tranqüilidade.
É neste conjunto de idéias, de como minimizar, de
como separar, de como realizar, de como aproveitar,
de não deixar os mais perigosos com outros cujas penas são menores, que devemos tratar o tema. Pois,
após cometido o crime, temos de enfrentar, de resolver. Mas, como fato preponderante, temos de atacar
em conjunto as causas. Devemos evitar, Senador
Carlos Patrocínio, a superlotação nas penitenciárias,
nas prisões. Talvez uma das causas seja a de que milhares de jovens que não conseguem estudar – dos
16 aos 24 anos –, ou passam no vestibular mas não
podem estudar porque não têm como pagar, os pais
não possuem recursos e os filhos deixam de freqüentar a escola, não buscam o aprimoramento e, com
isso, não encontram emprego; então, como esses jovens não conseguem nada na vida, muitas vezes não
estão preparados para o insucesso eles seguem por
caminhos outros e enveredam no mundo do crime.
Começam devagar, vão indo, vão indo e ocorrem os
casos sérios Brasil afora. Muitos pais de família que
não encontram também guarida, estão desempregados; o meio provoca a situação, vai viciando e conduzindo a isso. Precisamos evitar as causas. Com certeza, teremos nossas prisões e penitenciárias mais vazias e ofereceremos mais tranqüilidade a todos. Portanto, creio que devemos enfrentar toda essa problemática em conjunto, em diversas frentes. Cumprimento V. Exª por estar preocupado em qualificar e em
classificar, também, como é que trataremos a segurança e a recuperação, para oferecer mais segurança
à família brasileira. Não há a menor dúvida que devemos oferecer mais tranqüilidade à população, por isso
é importante o debate de V. Exª, na tarde de hoje, não
só nesta Casa, mas em todo o Brasil. Aliás, este é um
tema que está em pauta no País, o problema da segurança e como enfrentá-lo. Ninguém sabe o que fazer e
cada cidadão quer ter até um segurança para si. Há
uma prisão em cada canto e em cada lugar. Não é
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possível mais sair depois das 22 horas, pois a insegurança é total. ”Vamos nos enclausurar“ é a expressão
hoje. Por isso temos que parar para meditar. Ao lado
das causas, nós vimos, desde o começo até a parte final, como qualificar, como classificar, quando acontecido. Agora, quanto antes e quanto mais pudermos
evitar, sem dúvida, ajudaremos o conjunto. Parabenizo V. Exª porque, como médico, como homem preparado dessa área, vem buscar as questões fundamentais nessa tese, pois faz um estudo profundo de como
as questões são tratadas nos países do Primeiro
Mundo e como podemos aplicá-las também em nosso País.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Eminente Senador Casildo Maldaner, quis exatamente provocar a discussão desse tema. Estamos apresentando uma sugestão para minimizar a degradante
situação das penitenciárias brasileiras, mostrando
que ali existem vários presos que já deveriam ter saído, até porque já cumpriram pena. São centenas de
pessoas que já cumpriram pena. Estamos mostrando
a degradação do sistema penitenciário brasileiro. A
pessoa que lá viver durante algum tempo estará, ao
nosso ver, inexoravelmente perdido para a vida em
sociedade.
Então, é uma maneira de mostrar a esta Comissão que teremos que agir também na questão penitenciária. Mas, o mais importante para acabar com
tantas prisões no Brasil, com tantos mandados de prisão não cumpridos, evidentemente, é o investimento
no social, conforme já disse aqui o eminente Senador
Antonio Carlos Valadares. Mas, aí, eminente Senador
Casildo Maldaner, é uma questão muito mais complexa, que merece um trabalho diuturno desta Casa, que
deseja implantar o sistema de renda mínima no Brasil, que deseja erradicar a pobreza no País – e até já
criamos um fundo. É um assunto a ser demoradamente discutido. É dessa forma que evitaremos a lotação atual dos nossos presídios.
Agradeço, portanto, a participação de V. Exª e o
cumprimento pela preocupação. Espero que possamos, quem sabe um dia, fazer com que todas as nossas crianças tenham uma vida digna e que não precisem seguir pelo caminho do vício ou da criminalidade.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra, pela ordem de inscrição, ao nobre Senador
Roberto Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, de fato, pessoalmente não sei da onde
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vem essa nobreza toda. Na verdade atuo com um modelo que é o tribuno do povo surgido na velha Roma.
O parlamentar desligado da nobreza que representava a população mais simples, mais pobre no parlamento romano.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero pedir o
apoio e chamar a atenção dos Srs. Senadores para
cinco projetos de minha autoria que tramitam na
Casa. Dois deles dizem respeito à contabilidade unificada de Municípios e de Estados. Um é uma emenda
constitucional; outro, um mero projeto de lei que determina com precisão a forma com que a contabilidade deve ser redigida para evitar a impossibilidade da
leitura dos balanços de Prefeituras e Estados, impossibilidade que decorre da manobra ilusionista dos Secretários da Fazenda que misturam rubricas e impedem de forma quase definitiva a correta leitura do desempenho das finanças de Estados, Municípios e da
própria União. É um projeto interessantíssimo que me
foi sugerido pelo Deputado Max Rosenmann e redigido com o apoio da especializada e competente
Assessoria Legislativa do Senado da República. Esse
projeto está na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania e já tem parecer favorável, em suas duas
versões de PEC e de projeto de lei, do Senador José
Agripino Maia.
O segundo projeto se arrasta, tramita há três
anos no Senado da República; um projeto extraordinariamente claro e objetivo que põe fim ao jogo do
bingo e às máquinas eletrônicas de jogo de azar no
Brasil. Essa questão é muito séria pois o jogo, legalizado, serve basicamente para lavagem de dinheiro.
Pasmem os Srs. Senadores que, esta semana,
um grupo de Parlamentares da República Argentina
fez contato com o meu gabinete impressionados com
algumas denúncias publicadas na minha página da
Internet. Os Senadores e Deputados argentinos,
acessando a referida página verificaram que os mesmos mafiosos espanhóis e italianos que atuaram no
Brasil corrompendo o Ministério do paranaense Rafael Greca atuam e tentam corromper o processo legislativo no idêntico sentido de legalização da jogatina
na Argentina. Estou tentando contactar o Ministério
Público brasileiro para que, em consulta aos argentinos, inteire-se também dessa ramificação, desse braço argentino da corrupção do jogo. Peço aos Srs. Parlamentares apoio ao projeto que extingue o jogo de
azar, o bingo e as máquinas eletrônicas no nosso
País. Esse projeto se encontra na pauta da CCJ e
tem, desde agora, parecer favorável do Senador Maguito Vilela.
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Outra matéria que se arrasta com extraordinária
vagareza no Senado Federal é um projeto de resolução que muda o sistema de votação na Casa, que
acaba com o voto impessoal, com o voto de Liderança, e estabelece que todas as votações devem ser feitas por meio do painel eletrônico, à prova de fraudes –
já que o voto não é o voto secreto; o voto digitado que
aparece no painel pode ser conferido por cada um
dos Srs. Senadores. Eu ponho, isso sim, fim ao voto
de Liderança, à manipulação das maiorias e ponho
cobro também à necessidade do pedido de verificação de quorum porque, não havendo quorum, esse
não se manifestará no painel e, logo, a votação ou
mesmo a sessão cairá automaticamente. Trata-se de
projeto que já ficou muito tempo na Mesa Diretora e
que agora se encontra na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, com parecer favorável também
do Senador Lúcio Alcântara.
Finalmente, peço aos Srs. Senadores apoio a
um projeto de decreto legislativo que pretende cassar
a condecoração dada ao ex-Presidente Fujimori, do
Peru. Fujimori, hoje derrubado, é foragido da Justiça e
procurado em todo o mundo, mas por um equívoco ou
por uma torpeza do Executivo foi condecorado com a
maior comenda existente no Brasil, a Ordem do Cruzeiro do Sul. A cassação dessa comenda por decreto
legislativo é uma necessidade da moralização dos
costumes e uma imposição reclamada pela dignidade
de outras pessoas ilustres que ao longo da história da
existência da Ordem do Cruzeiro do Sul a receberam.
Em segundo lugar, Sr. Presidente, quero trazer
ao conhecimento do Plenário do Congresso Nacional o
teor integral da Carta de Fortaleza; carta vazada na reunião externa da Comissão Mista do Mercosul, comissão
que presido, composta pelo Senado e pela Câmara, e
que contou com a participação de Parlamentares do
Parlamento Andino, do Parlatino, do Chile, da Venezuela, do Uruguai, do Paraguai e do Brasil. O teor da carta
que neste momento trago ao conhecimento do Senado
da República e do País é o seguinte:
DECLARAÇÃO DE FORTALEZA.
Os representantes da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul, incluindo delegações do Congresso Nacional do Brasil,
dos Parlamentos do Paraguai e Uruguai, as
representações dos Parlamentos do Chile,
Venezuela, do Parlamento Andino e do Parlamento Latino Americano, assim como da
Assembléia Legislativa do Estado do Ceará
reunidos no Fórum ”O Mercosul, a Alca e a
dívida externa“
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CONSIDERANDO
1.:Os indicadores sociais na América
Latina que atestam a exclusão social, o desemprego e a baixa qualidade de vida da
grande maioria do povo;
2. Que os recursos das agências multilaterais de desenvolvimento, ainda que formalmente negociados sob condições favoráveis para atender demandas dos segmentos
mais fragilizados, nem sempre atingem os
objetivos previstos;
3 .Que a negociação e a aplicação dos
recursos oriundos das instituições internacionais de crédito vêm sendo realizadas sem
a participação dos corpos legislativos de
cada nação, estado ou província, a quem
fica reservada apenas a homologação das
decisões tomadas pelo Poder Executivo;
4. Os fortes condicionamentos e as
permanentes pressões que se impõem às
nações latino-americanas por parte das
agências financeiras multilaterais, com ingerência na elaboração e aplicação de nossas
políticas macroeconômicas;
5. Que há um aprofundamento cada
vez mais acentuado da pobreza em todo o
continente latino-americano, o que ressalta
ao alcance limitado dos projetos que os recursos internacionais financiam;
6. A dificuldade de fazer com que a
América Latina se liberte da miséria sem
que ingresse em um longo e seguro processo de desenvolvimento, com democracia
plena;
7. Que o desenvolvimento político, social, educacional, cultural e econômico latino-americano só ocorrerá com a execução
de políticas públicas firmemente conduzidas
pelos governos de cada nação, com o
acompanhamento e fiscalização dos parlamentos nacionais;
8. Que alguns países latino-americanos precisam realizar sua respectiva reforma tributária que imponha uma tributação
justa a toda a sociedade e gere uma arrecadação mais elevada para financiar os custos
do processo de desenvolvimento.
Concluem:
I. A gestão das políticas públicas deve
se subordinar a um sistema de planejamen-

123
Quarta-feira 20

02515

to que traduza com fidelidade as prioridades
e necessidades majoritárias de cada país;
II. As instituições internacionais de
apoio ao desenvolvimento não podem dar
cobertura e respaldo a processos autoritários de administração de seus recursos, que
privilegiem grupos minoritários, concentrando renda e poder e enfraquecendo a democracia;
III. Há necessidade urgente de reforma
das instituições financeiras internacionais,
cuja criação iniciou-se há mais de cinqüenta
anos e hoje obsoletas, para adequá-las ao
cenário de um mundo globalizado em que
se verifica a extrema vulnerabilidade das
economias em desenvolvimento frente aos
impactos perversos da volatilidade dos fluxos do capital internacional;
IV. É chegada a hora de o Parlamento
de cada nação latino-americana exercitar a
soberania nacional e o controle permanente
das políticas públicas adequadas às condições e carências de cada país, exigindo
prestação de contas aos seus representantes nos organismos financeiros internacionais;
V. O Parlamento de cada país, bem
como os Parlamentos regionais, devem incluir em suas agendas debates e medidas
sobre as políticas específicas aplicadas pelas entidades financeiras internacionais e as
dificuldades de sua adequação à realidade
latino-americana.
Tendo em vista esses aspectos, declaram:
a – A política e acordos realizados
com o BID, FMI, BIRD e demais agências
internacionais devem permitir a adequada e
oportuna participação da sociedade civil e
das instituições político-representativas;
b – É necessário que todos os países
latino-americanos sejam incluídos nos processos multilaterais de discussão sobre integração política, econômica ou social das
Américas, assim como para programas de
financiamento;
c – As negociações para formação de
qualquer área de livre comércio ou de integração devem ser executadas coletivamente
pelos blocos econômicos existentes, levando em conta os princípios consagrados na
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presente Declaração, em especial os referentes ao controle democrático pelos Parlamentos, assim como o recurso essencial à
consulta popular;
d – A necessidade de se discutir e
avaliar a aprovação de legislação que determine a participação dos Parlamentos nacionais na definição dos escopos dos acordos
internacionais por parte dos governos;
e – Frente à globalização da economia, a América Latina assume o dever iniludível e irrenunciável de proteger, conservar
e manter nosso patrimônio cultural, nossas
etnias e nossos povos tradicionais, eliminando todos os vestígios de discriminações históricas e odiosas e perseguições a nossas
raças autênticas;
f – Nossos Parlamentos devem definir
junto aos respectivos governos políticas
para a promoção, nos sistemas educacionais, dos grandes valores universais da solidariedade, justiça social e da democracia.
Fortaleza, Ceará, 12 de março de
2002."
Essa declaração foi assinada por mim; pelo
Deputado Estadual Welington Landim, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado do Ceará; pelo
Deputado Federal Inácio Arruda, membro da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul; pelo Deputado Federal Ney Lopes; pelo Deputado Federal Feu
Rosa; pelo Senador Arlindo Porto; pelo Deputado
Federal Paulo Gouvêa; pelo Deputado Federal Confúcio Moura; pelo Deputado Federal Sérgio Miranda;
pelo Deputado Estadual Eudoro Santana; pelo Deputado Estadual João Bosco; pelo Deputado Estadual José Nobre Guimarães; pelo Senador Danilo
Astori, do Uruguai; pelo Deputado Ronald Pais, do
Uruguai; pelo Deputado Sergio de Velasco, do Chile;
pelo Deputado Mario Escurra, do Paraguai; pela Deputada Jhannett Madriz, Presidente do Parlamento
Andino, da Venezuela; pelo Deputado Victor Hugo
D’Paola, do Parlamento Latino-americano, da Venezuela.
Esse seminário externo da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul foi realizado como um
contraponto ao Seminário do BID, em Fortaleza. Há
necessidade de que o contraditório se estabeleça e
de que idéias claras que se opõem à Alca, que assumem com clareza a defesa do projeto de Mercosul,
pelo menos nesse momento do desenvolvimento e da
conjuntura política do Brasil, do Cone Sul latino-ame-
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ricano e do mundo, sejam colocadas para a discussão pública.
Esse seminário teve uma repercussão extraordinária no Ceará. Foi coberto por 150 emissoras de
rádio e pela totalidade da imprensa local, mas foi, soberba e galhardamente, ignorada pela imprensa nacional, que se dedicou, única e exclusivamente, à cobertura do seminário do BID. Omissão, desinteresse,
ou deliberado encobrimento de uma discussão importante para o Cone Sul, para a América Latina e, principalmente, para o Brasil.
A TV Senado também, de certa forma, falhou
conosco, pois não esteve presente. Tomamos o cuidado de filmar todo o encaminhamento do trabalho e
dos debates e entregamos essas fitas à Direção da
TV Senado, para que, como se faz com o funcionamento de todas as Comissões no Senado da República, esses debates, essas contradições e essa defesa
insistente do interesse brasileiro e da cidadania latino-americana sejam também do conhecimento do
povo brasileiro.
Vejam, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores e
telespectadores da TV Senado, a importância dessa
televisão pública na cobertura dos eventos, das opiniões, dos debates entre os Partidos, do pluralismo
político brasileiro! A televisão a cabo, privada, com a
ameaça da participação de 30% do capital estrangeiro, que já não vem cobrindo assuntos que não sejam
do interesse da globalização, do neoliberalismo e do
entreguismo que toma conta do Governo nacional,
omite-se, e apenas a televisão do Senado, por cabo
ou com sinal aberto, acessível pelas antenas parabólicas, em todo o território nacional e América Latina,
possibilita esse debate possível e faz com que seja do
conhecimento dos latino-americanos o inteiro teor
das discussões desse forum, desse seminário realizado em Fortaleza, que se contrapôs ao seminário do
BID.
A TV Senado é o buraco no fim do túnel, é a possibilidade última de que os grandes debates nacionais sejam realizados com o conhecimento do povo. A
televisão privada cobre o que quer ou, principalmente, não cobre o que não quer. Fica aqui a advertência
sobre a ameaça que significa a participação de 30%
do capital estrangeiro. O mínimo que um grupo financeiro internacional, que participe do capital de uma
televisão brasileira, exigirá é que os seus interesses
não sejam contrariados, que os seus interesses não
sejam discutidos, que os seus interesses não sejam
abordados no País de uma perspectiva do interesse
dos brasileiros e da nossa economia e que diga res-
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peito, fundamentalmente, ao nosso processo civilizatório.
Percebam, brasileiros, no plenário e fora dele, a
importância desse sinal aberto às redações dos jornais e das rádios, às casas de milhares de brasileiros
e que deveria estar aberto nos sistemas tradicionais
em cada Município e em cada Estado, viabilizando
que os debates nacionais sejam acompanhados por
um número cada vez maior de cidadãos.
Sr. Presidente, agradeço a oportunidade do uso
da palavra e a tolerância com o tempo. Despeço-me
de V. Exª para dar oportunidade ao próximo orador,
que, sem a menor sombra de dúvida, será o nobre e
brilhante Senador Waldeck Ornelas.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao Senador Waldeck Ornelas, por cessão
do Senador Álvaro Dias.
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, transcorre no
próximo dia 21, depois de amanhã, o Dia Mundial de
Combate e de Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial. O Brasil começa a tomar consciência desse tema a respeito do qual o Senado da República pode, ainda nesta semana, tomar decisões importantes.
Basta que passemos em revista a situação social dos negros em nosso País para vermos, com clareza, a necessidade de políticas e ações afirmativas em
favor da nossa população afro-descendente. Abolida
a escravidão há 113 anos, não foram criadas condições de igualdade de oportunidades para aqueles
que foram, então, libertos. Na situação de hoje, a participação dos negros na população brasileira é da ordem de 45,3%, considerando-se aqui o contingente
de pardos (39,9%) e de pretos (5,4%), conforme a
classificação do IBGE.
Cerca de 70 milhões de brasileiros constituem a
segunda maior nação negra do mundo. Mas, se são
45% da nossa população, os negros concentram entre nós 64% da pobreza e 69% da indigência.
Considerando-se a distribuição regional, quase
a metade da população parda brasileira vive no Nordeste (47%). Se tomamos em consideração a questão educacional e suas relações com o mercado de
trabalho e os níveis de remuneração da população
negra, vemos que têm razão aqueles que bradam,
que desfraldam a bandeira da reparação. É preciso
que, efetivamente, o nosso País tenha consciência e
adote medidas para corrigir essa situação de desigualdade que se perpetua em nossa realidade.
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O Brasil, na recente Conferência de Durban, na
África do Sul, de acordo com o relatório do seu Comitê Nacional, reconheceu a situação de desigualdade
e firmou posição para adotar medidas reparatórias
por meio de políticas públicas específicas ainda por
serem definidas, estabelecidas, desenhadas.
Adotou, contudo, a representação brasileira alguns critérios bastante claros como o desenvolvimento das comunidades remanescentes dos quilombos e,
também, a defesa do sistema de cotas para as universidades públicas, entre outras medidas estabelecidas.
O IPEA, órgão do Ministério do Planejamento,
realiza estudos que contêm um diagnóstico das condições de vida da população brasileira afro-descendente e se propõe a realizar estudos específicos e,
sobretudo, a propor políticas públicas a serem executadas.
Não devemos ficar de braços cruzados esperando que esses estudos sejam concluídos. É preciso
que medidas e providências sejam tomadas de logo
para começar a transformar essa realidade que afeta
praticamente metade da população brasileira.
Vejamos alguns dados dos estudos já realizados. Se consideramos os 54 milhões de pobres no
Brasil, o que equivale a 34% da nossa população,
nada menos do que 33,7 milhões são afro-descendentes. Dos 22 milhões de indigentes, nada menos do
que 15,1 milhões são afro-descendentes. O conceito
de pobreza refere-se aos gastos com alimentação e
às despesas mínimas com vestuário, habitação e
transporte.
Considerando-se, no entanto, o conceito de indigência, Srs. Senhores, 22 milhões de brasileiros não
têm acesso sequer à cesta básica. Dentre esses, 15,1
milhões são afro-descendentes.
É uma realidade chocante, que precisa ser tratada com atenção pelos legisladores e executivos do
Poder Público em nosso País, bem como pelas empresas privadas, que precisam ter cuidado especial
com a população brasileira afro-descendente.
Entre os pardos, que são a grande maioria dessa população, a situação é ainda pior que a dos pretos: 48,4% são pobres e, destes, 22,3% são indigentes. Entre os pretos, 42,9% são pobres e 18,3% são
indigentes.
Coincidentemente, é no Nordeste que se concentra boa parte da população afro-descendente brasileira. O Nordeste é uma região pobre e sofrida, subdesenvolvida, que concentra 28,9% da população
brasileira. Desse povo nordestino, 76,8% são
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afro-descendentes, ou seja, de cada quatro nordestinos, três são afro-descendentes. Estão no Nordeste
60,6% dos pardos pobres e 46,6% dos pretos pobres
do País.
Se olhamos do ponto de vista da criança, a pobreza é mais acentuada nesse segmento, que, abrangendo 29% da população, concentra 43% da pobreza, cuja incidência é superior a 60% entre os
afro-descendentes de zero a catorze anos.
Se passamos a considerar o trabalho infantil,
vemos que, embora venha se reduzindo, constitui
mais uma indicação da precária condição de vida dos
afro-descendentes em nosso País. Na faixa dos cinco
aos nove anos, em 1992, trabalhavam 3,7% das crianças. Em 1999, esse porcentual tinha-se reduzido
para 2,4%. Entre os brancos a situação tem melhorado mais rapidamente. A redução foi de 45% no período, enquanto entre os negros, de apenas 24%. Na faixa de dez a catorze anos cai, entre 1992 e a partir de
1995, de 22% para 17% o número das crianças que
trabalham. No entanto, 13% das crianças brancas e
20% das crianças negras entre dez e catorze anos
trabalhavam. Também aqui o diferencial tem crescido
com redução do trabalho infantil entre os brancos,
mais acelerado do que entre os negros.
Com o Programa de Erradicação do Trabalho
Infantil, o PETI, mais a bolsa-escola, que se expande
significativamente a partir de 2001, com a criação do
Fundo de Combate à Pobreza – essa situação já deve
ser, em 2002, melhor do que então.
Diminui a quantidade de crianças que trabalham, mas mantém-se e até tem-se agravado a diferença da situação racial.
A população negra, no que diz respeito ao emprego, se concentra na atividade agrícola, na construção civil e na prestação de serviços, especialmente
nos trabalhos domésticos com empregos precários.
O trabalho livre substituiu a mão-de-obra escrava pela mão-de-obra imigrante. Em 1901, de cada
100 trabalhadores na indústria, 90 eram imigrantes
europeus. Eis aí, Srªs e Srs. Senadores, o retrato da
exclusão em nosso País logo depois de proclamada a
Abolição da Escravatura.
Os negros representam, quanto à renda, 70%
dos 10% mais pobres da população e somente 15%
nos 10% mais ricos. Dentre os 10% mais ricos, os
brancos apropriam 41% da renda total do Brasil e os
negros apenas 6%.
É o que o técnico do Ipea, Ricardo Henriques,
chama de embranquecimento da riqueza nacional. E
aponta um Brasil branco, mais rico e mais desigual, e
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um Brasil negro, mais pobre e mais equânime, sendo
que o Brasil branco é cerca de duas vezes e meia
mais rico do que o Brasil negro.
Boa parte desses problemas resulta dos diferenciais de escolaridade: 55% do diferencial de salários entre brancos e negros está associado à desigualdade educacional. Os jovens de 25 anos, negros, têm
6,1 anos de estudo; os brancos, 8,4 anos de estudo.
Portanto, um diferencial de 2,3 anos, que é relativamente pequeno, mas sobre uma base muito baixa.
Na verdade, precisamos melhorar, no que se refere aos anos de estudo, toda a população, mas nem
por isso devemos deixar prolongar, se agravar esse
diferencial que existe e vigora na realidade social do
País, entre essas duas parcelas étnicas da nossa população.
Dados de 1999 nos mostram que, entre as pessoas analfabetas de 15 e 25 anos, os negros são 8%;
os brancos, 3%. No analfabetismo com mais de 15
anos, os negros são 19,8%; os brancos são 8,3%.
O ensino fundamental tem-se universalizado, é
verdade, os demais níveis, não. Mas, mesmo assim,
na idade de 7 a 13 anos, fora da escola, temos 2% dos
brancos e 5% dos negros.
Entre os 18 e os 23 anos, com secundário não
completo, os brancos são 63%; os negros, 84%.
Entre os 18 e 25 anos que não haviam ingressado na universidade, os brancos são 89%; os negros
são 98%. Apenas 2% dos negros haviam ingressado
na universidade, em 1999, na faixa entre os 18 e 25
anos de idade.
A escolaridade média, é verdade, tem crescido,
mas tem-se mantido o diferencial entre brancos e negros. A política universalista, mais uma vez aqui fica
claro, não atende à necessidade de corrigir esse diferencial ao longo do tempo. E nós sabemos da importância dos negros na formação da nossa nacionalidade, de sua importância histórica e da sua contribuição
cultural para o País. Falta-lhes, contudo, oportunidades de ascensão social.
A abordagem da questão racial no Brasil causou, numa primeira fase, preocupação penal quanto à
discriminação – a Lei Afonso Arinos estatuiu como
contravenção. Após a Constituição Federal de 1988, a
Lei Caó criminalizou o preconceito racial. Mas o que
precisamos, além da abordagem penal, é de um tratamento, de uma política específica de inclusão social,
uma política que crie oportunidades iguais para toda
a população brasileira.
O baiano Rui Barbosa, na linha de Aristóteles,
nos ensinou que a verdadeira lei de igualdade consis-
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te em aquinhoar desigualmente aos desiguais à medida que se desigualam, para assim estabelecer, por
intermédio da justiça distributiva, condições efetivas
de igualdade.
Ingressamos, agora, felizmente, numa segunda
fase: a fase das ações afirmativas. Da atitude de não
discriminar, passamos a promover a igualdade de
oportunidades. Da igualdade formal, queremos alcançar a igualdade substantiva, a igualdade real. Isso requer, por parte do Estado, por parte do poder público,
uma política ativa, que reconheça a insuficiência das
políticas universalistas que congelam as desigualdades, e que resulta, também, numa ampliação dos poderes e do papel do Estado. O Estado que se retrai,
que reflui, que se afasta da atividade econômica, da
atividade de produção é o Estado que precisa ampliar
os seus poderes e a sua intervenção, para executar
uma política social de correção dos desequilíbrios
que resulte na prestação positiva por parte do Estado,
através de políticas de eliminação das desigualdades.
Aqui no Senado Federal, temos em tramitação
pelo menos dois projetos que tratam de políticas afirmativas no sentido de corrigir as desigualdades de
natureza racial em nosso País. Refiro-me ao Projeto
de Lei do Senado n.º 212, de 2001, de minha autoria,
que estabelece prioridade absoluta para os afro-descendentes nas bolsas de estudo da filantropia, que
devem ser concedidas a título de assistência social a
carentes, proporcionando às instituições de ensino a
isenção da quota patronal previdenciária.
Como todos sabemos, depois da Constituição
de 1988, as bolsas de estudo desapareceram. Elas
estão previstas na Constituição apenas para aquele
caso do ensino fundamental, onde não haja oferta
adequada de vagas. De modo que essas bolsas de
estudo da filantropia constituem um nicho que devemos aproveitar para orientar, para direcionar, para focar, nesse contingente populacional brasileiro, que
tem sido tão prejudicado ao longo do tempo e que, sobretudo no acesso à universidade, tem enfrentado
graves limitações.
Trata-se, no caso deste projeto, de bolsas de estudo, e não do financiamento educacional, do crédito
educativo. Tampouco se trata da política de quotas. O
que desejamos é dar prioridade absoluta, enquanto
houver um brasileiro afro-descendente carente numa
dessas instituições, seja de ensino superior ou de ensino médio ou de ensino fundamental, na concessão
dessas bolsas para, só então, passar a outras camadas e a outras parcelas da população.
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Sr. Presidente, essa é uma proposta que não
tem qualquer implicação, qualquer conflito com a Lei
de Responsabilidade Fiscal. É uma isenção já existente, a qual se está procurando dar uma destinação
social justa e adequada. Não tem, portanto, impacto
fiscal, mas corresponde a cerca de R$800 milhões ao
ano. Isso é o dobro do atual Filanprograma de financiamento educacional a estudantes de nível superior.
Trata-se, por conseguinte, de um valor nada desprezível e que tem sido mal utilizado em nosso País, permitindo que a filantropia se transforme em ”pilantropia“.
Com a aprovação desse projeto, teremos condições de maior controle social, porque hoje não existe
sequer controle administrativo sobre a efetiva aplicação desses recursos.
Aprovado na Comissão de Educação, a matéria
deverá ser apreciada amanhã pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, juntamente com o
Projeto de Lei do Senado nº650/99, de autoria do Senador José Sarney, que prevê uma cota de 20% para
a população negra nas vagas destinadas a cargos e
empregos públicos nos três níveis de Governo, nos
cursos de graduação, em todas as instituições de nível superior do País e nos contratos do Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior.
Em ambos os projetos, adotou-se o critério da
autodeclaração, tal como ocorre em relação ao censo
realizado pelo IBGE. O projeto do Senador Sarney recebeu na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, na semana passada, um importante substitutivo da lavra do Senador Sebastião Rocha. O referido
substitutivo amplia o escopo do projeto, introduzindo
novos critérios e novos elementos. Dependendo da
decisão desta Casa amanhã, por meio da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, cuja deliberação terá caráter terminativo – o projeto de minha autoria terá de vir ainda ao plenário desta Casa – o País
poderá comemorar o Dia Mundial de Combate à Discriminação Racial neste 21 de março.
Será a oportunidade de tomarmos a vanguarda
da definição de uma política de ações afirmativas que
visem à integração definitiva da população afro-descendente, desses nossos irmãos que foram involuntariamente trazidos nos navios negreiros e que, até
hoje, não foram, de fato, incorporados de modo equânime, igualitário e solidário, na nossa sociedade, embora tenham contribuído tanto com a nossa cultura, a
nossa nacionalidade e a nossa história.
Ao fazer este pronunciamento, apelo às Sr.ªs e
Srs. Senadores para que tenhamos amanhã, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e depois
no Senado, a aprovação dessas leis que constituirão
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um marco definitivo de mudança de atitude do País
em relação à população brasileira afro-descedente.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Waldeck
Ornelas, o Sr. Ramez Tebet, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Casildo Maldaner.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) – Concedo a palavra ao eminente Senador Roberto Saturnino.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Sem Partido –
RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador) – Sr. Presidente, Sr.ªs e Srs. Senadores, a
Universidade Federal do Rio de Janeiro, a maior das
nossas universidades públicas federais, tendo sido a
universidade do Brasil, orgulho do País e muito especialmente do Rio de Janeiro, atravessou, ultimamente, um período de dissensos internos graves . Isso resultou na perda de motivação por parte de professores e alunos, da comunidade acadêmica como um
todo, e, obviamente, de perda de produção acadêmica e de prestígio, bem como a um certo período de
esvaziamento e de descrédito, de descrença da população em relação ao trabalho eminente, indispensável e de valor inestimável daquela universidade.
Entretanto, Sr. Presidente, esse período findou
agora, no último dia da semana passada, quando se
abriram as urnas com a votação de toda a comunidade acadêmica – professores, alunos, funcionários –
para a escolha do novo reitor. O comparecimento maciço dos votantes demonstrou o interesse e até mesmo um certo anseio da comunidade acadêmica de
superar aquele período de desmotivação e inaugurar
a recuperação dessa unidade de pensamento e de
esforços em prol exatamente da ultrapassagem daquele período.
Houve o comparecimento maciço e 85% dos votos se concentraram na figura do professor Carlos
Francisco Lessa, um dos decanos da Universidade;
um professor de prestígio nacional e internacional. De
brilhantismo reconhecido por todos, o professor constitui um paradigma de comportamento ético, moral e
que foi escolhido por sua capacidade de liderança.
Constituiu-se no estuário de todas aquelas aspirações da UFRJ com a finalidade de recompor todas as
suas forças vivas para inaugurar um período de fertilidade maior, de restauração da sua missão universitária, da sua missão eminentemente educativa e de
pesquisas, o que corresponde a restaurar aquele orgulho que a cidade do Rio de Janeiro tem pela sua
Universidade.
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Portanto, esse acontecimento constituiu-se em
um motivo de enorme regozijo para toda a cidade do
Rio de Janeiro. A Câmara de Vereadores da cidade
realizou uma sessão especialmente dedicada ao professor Carlos Lessa e à comunidade acadêmica da
UFRJ para comemorar o evento e o resultado da eleição.
Eu e os Senadores Artur da Távola e Geraldo
Cândido, do Rio de Janeiro, apresentamos um requerimento de voto de aplauso do Senado, que foi encaminhado às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e de Educação. Espero que seja aprovado.
Trata-se de manifestação de regozijo do Senado, de
reconhecimento da importância e significado da eleição feita pela comunidade acadêmica para a escolha
do novo reitor. Mais de 90% dos votos dos professores se destinaram à figura do professor Carlos Lessa.
Com isso, a cidade do Rio e —acredito — todo o meio
universitário do Brasil esperam uma restauração de
todas as qualidades da UFRJ, a primeira grande universidade e a maior das universidades federais públicas do Brasil.
Sr. Presidente, aproveito o ensejo para manifestar, em meu nome e em nome dos Senadores Geraldo Cândido e Artur da Távola, o contentamento, o regozijo e a satisfação de noticiar à Casa esse grande
acontecimento. A escolha do Professor Carlos Lessa,
que será naturalmente confirmada em reunião depois
de amanhã, na quinta-feira, pelo Conselho Universitário, para que seja enviada a sua indicação ao Presidente da República pela via do Ministro da Educação,
Sr. Paulo Renato.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Roberto Saturnino, o Sr. Casildo Maldaner, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada elo Sr.
Antonio Carlos Valadares, 2º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Concedo a palavra ao Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobres Colegas, volto mais
uma vez a esta tribuna, em poucos minutos, para traçar novamente algumas considerações em relação a
uma questão que reputo de suma importância para
todos nós: as catástrofes, as emergências, as enchentes, as secas e diversas outras circunstâncias
adversas vividas por milhares de famílias, em várias
regiões do Brasil. E já tenho analisado este assunto
por diversas vezes nesta Casa.
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Gostaria de voltar ao tema até por uma certa satisfação, porque, na última reunião da Comissão de
Assuntos Econômicos, a proposta que apresentei sobre a criação de um Fundo de Defesa Civil Nacional
recebeu apoio quanto ao mérito; apenas há uma dúvida quanto à constitucionalidade do projeto, motivo
pelo qual foi enviado à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, para análise desse aspecto.
Sr. Presidente, essas propostas são importantes – ressalto , porque somos um País imprevidente
quanto a catástrofes; por isso é que elas ocorrem.
Acontece uma catástrofe no Município ”X“ ou em determinada região, faz-se o levantamento e encaminha-se à Defesa Civil do respectivo Estado, que o envia ao Ministério de Integração Nacional, à Defesa Civil Nacional, e esta, por sua vez, não detém os recursos; é necessário, então, provocar a medida provisória do Governo para que venha ao Congresso Nacional, e daí se tenta minimizar a crise. Quanto tempo
transcorre até essa data? Geralmente são 6 meses, 8
meses, muitas vezes um ano até que possíveis recursos sejam liberados para a reconstrução do posto de
saúde, da escola que caiu, da ponte que ruiu, da pinguela para as crianças irem à escola. Tudo isso leva
uma eternidade, porque na verdade somos um País
imprevidente, a despeito de as questões serem imprevisíveis.
Por isso, há dois projetos. Um deles tramita na
Casa e propõe que, de todo seguro feito no Brasil,
destine-se um percentual para um Fundo de Defesa
Civil Nacional. Além disso, que também se destine
para esse Fundo um percentual do Imposto de Renda
da Pessoa Física e da Jurídica. Por que não? Hoje, a
Lei Roaunet já permite a destinação de parte do
Imposto de Renda a pagar, das Pessoas Físicas e Jurídicas, para se fazer um filme, por exemplo. Logicamente, existe um limite para isso. Muitas vezes, é claro, o filme não é o mais recomendável, sabemos disso; mas é bom para a cultura. Claro que pode!
Dessa forma, por que não aplicar alguma coisa
do Imposto de Renda a ser pago, por mínima que seja
a quantia, no Fundo de Defesa Civil Nacional? É isso
o que prevê o nosso projeto. Do montante recolhido,
oriundo do Imposto de Renda e também dos seguros,
1/3 fica para a Defesa Civil Nacional, 1/3 para as Defesas Civis Estaduais e do Distrito Federal, e 1/3 para
as Defesas Civis dos Municípios brasileiros. Assim,
haverá uma Defesa Civil organizada em cada um dos
cerca de cinco mil Municípios brasileiros. Quando
ocorrer a emergência, não será mais necessário recorrer a esferas superiores, pois já existirá a Comissão de Defesa Civil Municipal, preparada pelo menos
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para resolver os assuntos preliminares referentes a
calamidades.
Então, surge a pergunta: Como motivar a população para colaborar com esse Fundo? A motivação
decorre do fato de que, de todo seguro de automóvel
feito no Município ou do montante do Imposto de Renda arrecadado, algo ficará no próprio Município, ou
seja, um terço, no mínimo, dos valores destinados ao
Fundo de Defesa Civil Nacional irão para a Defesa Civil desse Município. Assim, haverá um envolvimento
de toda a sociedade, que saberá que os valores não
ficarão totalmente no Governo Federal. E, quando
acontecer uma calamidade, já se terá alguma coisa
no Município para as providências preliminares. Se
esses recursos não forem suficientes, Sr. Presidente,
entra em ação a Defesa Civil Estadual, que também
administra 1/3 do Fundo. Se ainda não for suficiente,
se o número de Municípios for muito grande, abrangendo mais de um Estado ou até mais de uma Região
do Brasil, recorre-se à Defesa Civil Nacional, detentora de seu respectivo terço do Fundo.
Isso é fundamental, Sr. Presidente. Precisamos
dessa cultura, precisamo-nos precaver um pouco
mais. Muitas vezes, preocupamo-nos com o nosso
automóvel, mas, em relação ao meio em que ele circula, não somos previdentes. Alegam alguns, equivocadamente, que tal medida encareceria o seguro.
Isso não vai acontecer, porque, se formos mais previdentes, se evitarmos catástrofes, desmoronamentos
de estradas, pontes, bueiros, os sinistros serão menores e as indenizações pagas pelas companhias de
seguros também o serão. Portanto, precisamos ser
mais previdentes e evitar conseqüências desagradáveis para nós mesmos. No entanto, se acontecerem
as tragédias, estaremos mais preparados. Essa é a
grande razão pela qual precisamos fazer com que a
sociedade como um todo participe.
Por isso, Sr. Presidente, não poderia deixar de,
até certo modo, congratular-me com nossos Colegas
da Comissão de Assuntos Econômicos desta Casa,
que demonstraram, quanto ao mérito do projeto, muita sensibilidade. Logo analisaremos a questão legal
constitucional na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, para darmos seqüência ao processo; mas
precisamo-nos prevenir antes que as calamidades
aconteçam. É claro que é melhor que não aconteça
nada. Se nada acontecer, não há problema: o dinheiro
não irá para fora, estará guardado e será devidamente administrado pelas comissões. As Defesas Civis
irão, sem dúvida alguma, estar preparadas para isso.
É melhor estarmos prontos e com os recursos em
mãos para serem usados durante as catástrofes, que
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muitas vezes acontecem na calada da noite, nos fins
de semana e nos feriados. Essa questão é de suma
importância para o Brasil.
Os avisos chegam. Nós sabemos que, em cada
ano, 25 de dezembro é Natal; dia 1º de janeiro é o primeiro dia do ano; em março ou abril, é a Páscoa. Sabemos sempre. Apesar dos avisos, as catástrofes
acontecem, as enchentes, as secas, enfim, todas
aquelas calamidades, mas não estamos preparados
para isso.
Sendo assim, acredito que uma das grandes saídas para o País seja a prevenção em relação a essas
possíveis emergências que podem surgir sem nos
avisar. A prevenção é fundamental.
Sr. Presidente, são essas as considerações que
tinha a trazer sobre esses dois projetos que tramitam
na Casa, apresentados há certo tempo. Embora devagar – sinto que há pressão não só da sociedade
mas de todos os lados –, eles começam a tramitar,
para o bem de todos os irmãos e do País.
Muito obrigado, Sr. Presidente e nobres Colegas.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) Não há mais oradores inscritos.
Os Srs. Senadores Leomar Quintanilha, Maria
do Carmo Alves e Romero Jucá enviaram discursos à
Mesa para serem publicados, na forma do disposto
no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o aumento descontrolado dos casos de DENGUE no País, com ocorrência mais intensa no Estado do Rio de Janeiro e na
região Nordeste, expõe o quadro dramático em que
se encontra a saúde pública brasileira.
Doença extinta na década de 30, em virtude da
erradicação do mosquito Aedes aegypti para o controle da febre amarela, eis que, em 1981, o dengue
volta a atingir a região Norte do País, com registro de
casos em Boa Vista/RR. No Rio de Janeiro ocorreram
duas grandes epidemias. A primeira em 1986/87, com
cerca de 90 mil casos, e a segunda em 1990/91, com
aproximadamente 100 mil casos confirmados. A partir
de 1995, a dengue passou a ser registrado em todas
as regiões do País e, em 1998, o número de casos
chegou a 570 mil. Em 1999, houve uma redução (210
mil casos), seguida de elevação progressiva em 2000
(240 mil casos) e em 2001 (370 mil casos). Nesse último ano, a maioria dos casos (149 mil) ocorreu na região Nordeste.
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A dengue é uma doença infecciosa, viral aguda,
febril, causada por um arbovírus, cuja ocorrência se
dá principalmente em áreas tropicais e subtropicais
onde as condições do meio ambiente favorecem o desenvolvimento do mosquito transmissor do agravo,
podendo desencadear sintomas semelhantes aos da
gripe ou quadros graves (dengue hemorrágico). Existem quatro tipos diferentes do vírus da dengue: 1, 2, 3
e 4. A doença é transmitida pelos mosquitos Aedes
aegypti e Aedes albopictus, que se proliferam dentro
ou nas proximidades das habitações em recipientes
onde se acumula água limpa, como vasos de plantas,
pneus velhos, cisternas, etc. A transmissão é mais comum em cidades, mas pode também ocorrer em áreas rurais. O único modo possível de evitar a introdução de um novo tipo de vírus da dengue é a eliminação do mosquito aedes, que também pode transmitir
a febre amarela.
O mosquito da dengue está presente em 3600
municípios brasileiros, exigindo-se, portanto, para o
seu combate uma mobilização nacional que envolva
não apenas o Estado, mas toda a população. O controle da transmissão do vírus da dengue dá-se essencialmente no âmbito coletivo e exige um esforço de
toda a sociedade, em virtude da elevada capacidade
de adaptação e transmissão do seu principal vetor, o
Aedes aegypti. Para conter o avanço dessa terrível
doença, que, na sua manifestação mais grave, a hemorrágica, pode levar à morte em poucas horas,
faz-se necessário que cada um de nós se conscientize da importância de alterarmos hábitos e atitudes
em prol do nosso próprio benefício e de toda a coletividade. Assim, a eliminação de locais e situações que
possam favorecer a proliferação e reprodução do
mosquito transmissor da doença deve ser o nosso
principal objetivo. Embora a transmissão da doença
possa ocorrer ao ar livre, é no interior das habitações
que o risco é maior, o que significa dizer que cabe a
cada morador assumir a responsabilidade de evitar e
eliminar qualquer possibilidade de contração e transmissão da doença dentro do seu próprio lar.
A Fundação Nacional de Saúde, órgão do governo federal responsável pelo combate ao vetor da
dengue, desenvolve atividades preventivas para o
controle da doença com a eliminação de criadouros,
combate aos focos e borrifação com inseticida. As
medidas devem ser realizadas com a participação da
comunidade. O combate ao mosquito deve ser feito
eliminando os insetos adultos e, principalmente, acabando com os criadouros de larvas. Para isso é importante que recipientes que possam encher-se de
água sejam descartados ou fiquem protegidos com
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tampas. Combatendo-se a dengue, estaremos também evitando o retorno da febre amarela, doença que
não ocorre nas cidades brasileiras desde 1942.
as
Sr. Presidente, Sr e Srs. Senadores, é imperioso que unamos forças e conclamemos toda a população brasileira para essa verdadeira guerra contra o
mosquito transmissor da dengue. O governo vem fazendo a sua parte, mas o combate à doença exige a
participação consciente e efetiva de toda a população. Todos os cidadãos devem tomar providências no
sentido de não permitir a existência de criadouros e
focos do Aedes aegypti dentro de seus lares e nas
suas imediações.
No Tocantins, após um grande esforço do governo do Estado com vistas à conscientização da sociedade, pode-se dizer que conseguimos controlar o
avanço da doença. A mobilização, no entanto, continua. Campanhas educativas e esclarecedoras de
como a doença é transmitida, quais os seus sintomas
e o que pode ser feito para evitá-la são realizadas diuturnamente, utilizando-se de todos os meios de comunicação disponíveis para se atingir o maior número
de pessoas.
Nesse momento delicado por que passa a saúde pública brasileira, em virtude do avanço da epidemia de dengue, cabe a cada um de nós dar uma demonstração de cidadania, colaborando e assumindo
a nossa parcela de responsabilidade para novamente
erradicarmos do nosso território essa temível doença.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
A SRª MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, uma razão muito especial me traz a essa tribuna no dia de hoje, pois,
com muito orgulho de minha condição de sergipana,
quero homenagear a cidade de Aracaju, nossa capital, que, no dia 17 de março último, completou 147
anos de fundação.
Se a cidade, a organização do espaço urbano,
diz muito de seu povo, nós, sergipanos e aracajuanos
somos privilegiados. Quem chega a Aracaju sente o
calor do sol que convida aos passeios a beira-mar;
sente o calor humano que contagia e apaixona os turistas que lá se deliciam com caranguejos e outras
pérolas da culinária da capital do pequeno e notável
Estado do Sergipe; surpreende-se com as ruas largas
e com o trânsito de fluxo fácil e com a imensa harmonia que paira no ar de Aracaju.
Nossa capital tem uma história bastante particular. Desde 1669 já se tem registros do povoado de
Santo Antônio de Aracaju, mas foi em 17 de março de
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1855, por vontade e obra do então presidente da província de Sergipe, Inácio Barbosa, que Aracaju foi elevada à condição de cidade e, imediatamente, de capital do Estado. Inácio Barbosa tinha um sonho, foi esse
sonho que colocou Aracaju no coração político e social de nosso Estado: queria lá construir um porto para
escoar mercadorias e estimular o comércio no Nordeste brasileiro. Infelizmente não viveu para concretizar sua vontade, sua e de todo o povo sergipano. No
entanto, Sr. Presidente, seus anseios foram atendidos
no governo de João Alves Filho, meu marido, e, desde
1994, nosso Estado tem um porto que honra a grandeza de nossos compatriotas e que, com muita justiça, chama-se Inácio Barbosa.
Foram 139 anos de espera, mas hoje, a cerca
de 50 quilômetros de Aracaju e 200 de Maceió, escoam, com facilidade e rapidez, produtos variados. Nosso porto, embora construído pelo Estado, em convênio com a Petrobrás, funciona em moldes privados,
sob a administração da Vale do Rio Doce, apresentando um desempenho de excepcional competitividade, uma das maiores do país. Ressalte-se que pela
sua eficiência é utilizado também por outros Estados,
como a Bahia, que usam sua estrutura para incrementar atividades comerciais.
Com uma população de aproximadamente 500
mil habitantes, Aracaju foi a primeira capital planejada
do País, mais de 100 anos antes de Brasília. Seu formato geométrico, imitando um tabuleiro de xadrez,
idealizado em 1850 pelo Engenheiro Sebastião Basílio Pirro, faz com que a cidade seja simples e eficiente, possibilitando que qualquer um passeie pelas ruas
que contrastam o antigo e o novo com maestria. A cidade moderna marcada pelas largas avenidas e pela
arquitetura dos novos edifícios e shopping centers
contrasta com a lembrança de um tempo passado e
próspero, que se pode encontrar no centro da cidade,
nos casarões do início do século XX e nas belas igrejas em estilo neogótico, como a Catedral Metropolitana de 1862.
Aracaju, a cidade dos cajueiros, dos papagaios,
do exótico e do tradicional, onde novo e antigo convivem em harmonia. Aracaju, a capital das extensas faixas litorâneas, onde a brisa do mar e os raios de sol
fazem esculturas ao pôr do sol. Aracaju, a terra de um
povo bom e paciente, de um povo hospitaleiro, que
ama a sua cidade e comemora com muito orgulho
seus 147 de vida.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigada.
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho hoje a
esta tribuna para aplaudir as atividades do Tribunal de
Contas da União (TCU), que estão devidamente evidenciadas em seu Relatório de Atividades do 3E trimestre de 2001.
Como todos sabem, as deliberações do TCU
são de extrema importância para o Congresso Nacional porque auxiliam os Senadores e Deputados Federais em suas intervenções parlamentares, quer seja
no plenário ou nos trabalhos das Comissões.
Como órgão de controle externo, o TCU passa
hoje por transformações importantes em sua estrutura, com o objetivo de tornar os seus trabalhos ainda
mais eficientes, ou seja, procurando agilizar o rito processual e a sistemática dos atos sujeitos a registro.
Como parte desse processo de modernização
de suas atividades, no Relatório do 3E trimestre de
2001, alguns dados já aparecem com resultados bem
mais importantes do que os alcançados no ano anterior. Basta dizer que, no exercício mencionado, o Tribunal conseguiu fiscalizar 304 obras públicas, representando um montante de R$7,5 bilhões. Em termos
representativos, esse trabalho foi 54% maior do que o
realizado no ano 2000. No que se refere ao número
de processos apreciados no mesmo período, o percentual foi 15% maior e, em relação a 1999, o aumento foi de 35%. Os processos relativos a auditorias aumentaram 76% em relação a 2000 e 111% em comparação com 1999.
Por outro lado, é importante ressaltar que a agilidade do Tribunal foi determinante para que o Congresso Nacional, usando os dados fornecidos, pudesse elaborar a tempo o Orçamento da União para o
ano 2002. Assim, como podemos constatar, a missão
do TCU é de fundamental importância para que o
Congresso Nacional possa desempenhar as suas
atribuições com competência, com segurança e com
transparência. Em qualquer democracia moderna, o
fortalecimento do controle externo é de alta relevância para o equilíbrio social porque um Estado eficiente
tem, como tarefa das mais primordiais, o zelo pelos
recursos públicos.
Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, o TCU tem
como função maior assegurar a efetiva e regular gestão dos recursos públicos em benefício da sociedade.
Com a aprovação da Constituição de 1988, ficou definido, pelo art. 71, que o TCU cuidaria de auxiliar o
Congresso Nacional no controle dos gastos públicos.
O TCU tem jurisdição sobre 2.532 unidades integrantes da administração pública federal direta e in-
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direta. Além disso, Estados, Municípios e o Distrito
Federal não fogem ao controle do TCU, porquanto,
em relação ao uso de recursos federais descentralizados por meio de acordos, convênios, ajustes e outros instrumentos afins, essas unidades estão efetivamente sujeitas ao seu crivo.
No terceiro trimestre de 2001, o TCU realizou
522 audiências referentes a irregularidades em processos de contas. No mesmo período foram expedidas 1.117 notificações exigindo dos condenados por
irregularidades na prestação de suas contas o devido
recolhimento de suas obrigações junto ao Tribunal.
No relatório em questão, 11% das contas foram consideradas regulares, 43% regulares com ressalvas e
46% julgadas como irregulares.
No caso das contas julgadas irregulares, 383
responsáveis foram condenados ao pagamento de
multa ou do débito integral no valor de 271,8 milhões
de reais atualizados monetariamente até 30 de agosto de 2001. É importante ressaltar que, em outros 34
processos, 97 responsáveis foram multados em cerca
de 740 milhões de reais pelo não cumprimento de decisões do Tribunal e outras irregularidades.
Convém assinalar que o Tribunal de Contas tem
sido extremamente ágil no atendimento às solicitações feitas pelo Congresso Nacional. Merece inclusive destaque o grau de prioridade absoluta que o órgão reserva ao Congresso. No Relatório de Atividades do TCU que cobre todo o terceiro trimestre de
2001, constam 45 solicitações feitas pelo Congresso
Nacional. O TCU informou ainda no mesmo Relatório
que existiam 70 processos de interesse do Parlamento em andamento, dos quais 44 haviam sido apreciados no mesmo período.
O Relatório mostra igualmente que o TCU tem
mostrado grande interesse em avaliar os programas
do Governo Federal. Nesse sentido, o TCU tem procurado realizar auditorias operacionais e de desempenho em diversas áreas como agricultura, educação, assistência social e saúde, que reúnem programas considerados de grande importância nas diretrizes do Plano Plurianual de combate à pobreza e que
têm planilha de funcionamento até 2003.
Outro assunto que tem chamado a atenção do
TCU diz respeito ao Programa Nacional de Desestatização (PND) por se tratar de iniciativa que transfere
vultosas somas do patrimônio público para a iniciativa
privada e grupos estrangeiros. Nesse caso, a fiscalização do TCU tem sido extremamente rigorosa em
todas as etapas do processo de privatização. Ela inicia-se pelo conhecimento básico da empresa, pela
avaliação de sua capacidade patrimonial e se apro-
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funda ainda mais na análise da fixação do preço mínimo de venda, nos detalhes sobre o leilão e na avaliação da fiscalização do cumprimento dos compromissos assumidos pelo comprador. Convém lembrar que
essa atuação do TCU, desde o início do Programa de
Privatizações na década de 1980, tem sido extremamente benéfica para o País. Devido a sua intervenção, foi possível corrigir vários erros de avaliação econômico-financeira que resultaram em retornos da ordem de bilhões de reais aos cofres públicos.
Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, como pudemos verificar ao longo deste pronunciamento, o
TCU vem cumprindo admiravelmente com suas
ações de controle externo graças a uma eficiente
transformação gerencial. Em todo o Relatório de Atividades que cobre o terceiro trimestre do ano de 2001,
os avanços são visíveis. As melhorias aconteceram
em todas as áreas, notadamente na informática e na
racionalização do sistema de fiscalização.
Gostaria de finalizar dizendo que o TCU já pode
ser considerado como uma referência de primeira
grandeza na administração pública brasileira, que
também está em avançado processo de modernização, de aumento de eficiência e de profunda transformação gerencial de todas as suas instâncias.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs.
Senadores que a Mesa convocou outra sessão, a realizar-se às 19 horas e 30 minutos, para tratar de matérias especiais que estão à espera de deliberação do
Senado Federal, com a seguinte

ORDEM DO DIA
– 1–
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 9, DE 2001
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 9, de 2001, que dispõe sobre o alongamento
de dívidas originárias de crédito rural, de que trata a
Lei nº 9.138, de 29 de novembro de 1995, e dá outras providências, tendo
Parecer proferido no Plenário da Câmara dos
Deputados, Relator: Deputado Confúcio Moura, em
substituição à Comissão Mista, concluindo pela
apresentação do Projeto de Lei de Conversão nº 1,
de 2002, incorporando as Emendas nºs 12 e 28, e
contrário às Emendas nºs 1 a 11, 13 a 27.
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A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária de 14 do corrente, quando teve
sua discussão adiada para hoje, em virtude de obstrução declarada.
–2–
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 11, DE 2001
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 11, de 2001, que cria o Fundo Seguro-Safra e
institui o benefício Seguro-Safra para os agricultores
familiares da Região Nordeste e do norte do Estado
de Minas Gerais, nos Municípios sujeitos a estado
de calamidade ou situação de emergência em razão
do fenômeno da estiagem, tendo
Parecer proferido no Plenário da Câmara dos
Deputados, Relator: Deputado Márcio Reinaldo Moreira, em substituição à Comissão Mista, concluindo
pela apresentação do Projeto de Lei de Conversão
nº 2, de 2002 e contrário às Emendas de nºs 1 a 15,
apresentadas perante à Comissão.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
–3–
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 2001
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 12, de 2001, que abre crédito extraordinário,
em favor dos Ministérios dos Transportes e da Integração Nacional, no valor de oitenta e seis milhões
de reais, para os fins que especifica, tendo
Parecer favorável, proferido no Plenário da Câmara dos Deputados, Relator: Deputado Márcio Reinaldo Moreira, em substituição à Comissão Mista e
contrário às Emendas nºs 1 a 10, apresentadas perante a Comissão.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
–4–
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 13, DE 2001
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 13, de 2001, que cria o cargo de Secretário de
Estado de Comunicação de Governo, tendo
Parecer favorável, proferido no Plenário da Câmara dos Deputados, Relator: Deputado Rubem
Medina, em substituição à Comissão Mista.
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(Lida no dia 15 de março último, a matéria passa a
obstruir imediatamente todas as demais deliberações
legislativas da Casa até que ultime sua votação, cujo
prazo acha-se esgotado desde o dia 14 de março).
–5–
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 125, DE 2001
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 64 da Constituição Federal, combinado com
o art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 125, de 2001 (nº 5.526/2001, na
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da
República, que, altera o art. 98 da Lei nº 6.880, de
9 de dezembro de 1980, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares, tendo
Parecer favorável, sob nº 61, de 2002, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
Relator: Senador Romeu Tuma.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
–6–
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 1, DE 2002
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 28, de 2002 – art. 336, II,
combinado com o art. 338, IV, do
Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 1, de 2002 (apresentado pela Comissão
de Assuntos Econômicos como conclusão de seu
Parecer nº 58, de 2002, Relator: Senador Antonio
Carlos Junior, com voto contrário do Senador Lauro
Campos), que autoriza a República Federativa do
Brasil a contratar operação de crédito externo no valor equivalente a até cem milhões de dólares dos
Estados Unidos da América, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
À matéria poderão ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão.
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–7–
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2, DE 2002
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 29, de 2002 – art. 336, II,
combinado com o art. 338, IV, do
Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 2, de 2002 (apresentado pela Comissão
de Assuntos Econômicos como conclusão de seu
Parecer nº 59, de 2002, Relator: Senador Romero
Jucá, com voto contrário do Senador Lauro Campos), que autoriza a União a conceder garantia à
operação de crédito externo, a ser celebrada entre o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social – BNDES e o “Japan Bank for International
Cooperation – JBIC”, no valor equivalente a até trezentos milhões de dólares dos Estados Unidos da
América, de principal.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
À matéria poderão ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão.

–8–
REQUERIMENTO Nº 20, DE 2002
Votação, em tur no único, do Reque rimen to
nº 20, de 2002, do Senador Antonio Car los Valadares, solicitando, nos ter mos regimentais, in clusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei do Se nado nº 96, de 2001, que dispõe so bre as ope rações com recursos dos Fundos Constitucionais
de Fi nanciamento do Nor te, do Nordeste e do
Centro-Oeste, de que trata a Lei nº 7.827, de 27
de setembro de 1989, e dá outras providências,
cujo prazo na Comissão de Assuntos Eco nô mi cos
se encontra es gotado.
Votação adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
–9–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 271, DE 2000
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 271, de 2000 (nº 548/2000, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Radioclube Vida a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Jussara, Estado de Goiás, tendo
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Parecer favorável, sob nº 2, de 2002, da Comissão de Educação, Relator: Senador Mauro Miranda.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
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go de Ministro do Superior Tribunal Militar na vaga decorrente da aposentadoria do Tenente-Brigadeiro-do-Ar João Felippe Sampaio de Lacerda Junior.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.

– 10 –
– 13 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 320, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 320, de 2001 (nº 768/2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Paz e Bem a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Itambacuri, Estado de
Minas Gerais, tendo
Parecer favorável, sob nº 5, de 2002, da Comissão de Educação, Relatora: Senadora Marluce Pinto.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 11 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 398, DE 2001

PARECER Nº 77, DE 2002
(Escolha de autoridade)
(Votação secreta)
Discussão, em turno único, do Parecer nº 77, de
2002, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem nº 71, de 2002 (nº 73/2002,
na origem), Relator: Senador Romero Jucá, pela qual
o Presidente da República submete à deliberação do
Senado o nome do Doutor Renato de Lacerda Paiva,
Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região,
para compor o Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de Ministro Vitalício, em vaga reservada a juízes
de carreira da magistratura trabalhista e decorrente
da aposentadoria do Ministro José Luiz Vasconcelos.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 398, de 2001 (nº 740/2000, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Transcontinental Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Esteio, Estado do Rio Grande do Sul, tendo
Parecer favorável, sob nº 46, de 2002, da Comissão de Educação, Relatora: Senadora Emília Fernandes, com abstenções dos Senadores Eduardo
Suplicy e Geraldo Cândido.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 99, de 2001 (nº 3.395/2000, na Casa de
origem), que autoriza doação de imóvel de propriedade do Instituto Nacional de Seguro Social, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.294, de 2001, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Maria do Carmo Alves.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.

– 12 –

– 15 –

PARECER Nº 76, DE 2002
(Escolha de autoridade)
(Votação secreta)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 3, DE 2000
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 12, de 2000
e 14, de 2001)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 76, de
2002, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem nº 4, de 2002 (nº
1.441/2001, na origem), Relator: Senador Romeu
Tuma, pela qual o Presidente da República submete à
deliberação do Senado o nome do Tenente-Brigadeiro-do-Ar Henrique Marini e Souza, para exercer o car-

– 14 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 99, DE 2001

Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 3, de
2000, tendo como primeiro signatário o Senador Jader Barbalho, que altera o caput e os § 4º, 6º, II e 7º e
acresce o § 8º ao artigo 57 da Constituição Federal
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(alteração dos períodos das sessões legislativas e a
extinção do pagamento de parcela indenizatória de
convocação extraordinária), tendo
Parecer sob nº 1.271, de 2001, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
José Fogaça, favorável, e pela prejudicialidade das
Propostas de Emenda à Constituição nºs 12, de 2000,
e 14 de 2001, que tramitam em conjunto.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.

Março de 2002

Parecer sob nº 1.271, de 2001, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
José Fogaça, favorável à Proposta de Emenda à
Constituição nº 3, de 2000, e pela prejudicialidade da
matéria e da proposta de Emenda à Constituição nº
12, de 2000, que tramitam em conjunto.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 18 –

– 16 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 12, DE 2000
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 3, de 2000
e 14, de 2001)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 12, de
2000, tendo como primeiro signatário o Senador Paulo Hartung, que altera a redação do art. 57 da Constituição Federal para, alterando o período de funcionamento do Congresso Nacional, determinar o recesso
constitucional de 21 de dezembro a 1º de janeiro e estabelecer que o calendário legislativo será definido
por resolução do Congresso Nacional e contemplará
período de férias coletivas dos Congressistas, tendo
Parecer sob nº 1.271, de 2001, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
José Fogaça, favorável à Proposta de Emenda à
Constituição nº 3, de 2000, e pela prejudicialidade da
matéria e da Proposta de Emenda à Constituição nº
14, de 2001, que tramitam em conjunto.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.

– 17 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 379, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 379, de 2001 (nº 940/2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Rádio Comunitária Sentinela do Alegrete a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Alegrete, Estado do Rio Grande do Sul, tendo
Parecer favorável, sob nº 8, de 2002, da Comissão
de Educação, Relatora: Senadora Emilia Fernandes.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 19 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 387, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 387, de 2001 (nº 718/2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Movimento Comunitário Rádio Positiva
FM a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Planaltina, Estado de Goiás, tendo
Parecer favorável, sob nº 10, de 2002, da Comissão de Educação, Relator: Senador Mauro Miranda.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 14, DE 2001
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 3 e
12, de 2000)

REQUERIMENTO Nº 754, DE 2001

Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 14, de
2001, tendo como primeiro signatário o Senador Maguito Vilela, que altera o art. 57 da Constituição Federal, para reduzir o período de recesso do Congresso
Nacional, e dá outras providências, tendo

Votação, em turno único, do Requerimento nº
754, de 2001, do Senador Antero Paes de Barros, solicitando, nos termos regimentais, a dispensa do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 46, de 2001,
de sua autoria, cujo prazo se encontra esgotado.

– 20 –
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Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 21 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 27, DE 2001
Primeira sessão de discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 27, de
2001, tendo como primeiro signatário o Senador
Antônio Carlos Valadares, que acrescenta ar tigo ao
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a
fim de instituir o Fundo para Revitalização Hidroambiental e o Desenvolvimento Sustentável da Bacia
do Rio São Francisco, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.295, de 2001, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Maria do Carmo Alves.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
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– 24 –
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 291, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado nº 291, de 2001, de iniciativa da Comissão
Parlamentar de Inquérito destinada a investigar fatos
envolvendo as associações brasileiras de futebol, que
altera dispositivos da Lei nº 9.615, de 24 de março de
1998, com a redação dada pela Lei nº 9.981, de 14 de
julho de 2000, e pela Medida Provisória nº 2.193, de
23 de agosto de 2001. (Lei Pelé).
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.

– 25 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 371, DE 2001

– 22 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 26, DE 1999
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 26, de 1999 (nº 3.961/97, na Casa de origem), que estabelece normas para o uso médico das
próteses de silicone e dá outras providências, tendo
Parecer sob nº 33, de 2002, da Comissão de
Assuntos Sociais, Relator: Senador Sebastião Rocha, favorável, nos termos da Emenda nº 1-CAS
(Substitutivo), que oferece.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 371, de 2001 (nº 963/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova concessão outorgada à TV São José do Rio Preto Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (Televisão) na cidade de São José do Rio Preto,
Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.420, de 2001, da Comissão de Educação, Relator: Senador Pedro Piva,
com abstenção do Senador Geraldo Cândido.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 26 –

– 23 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 105, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 105, de 2001 (nº 1.477/99, na Casa de origem), que dispõe sobre o Programa Grande Fronteira
do Mercosul, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.490, de 2001, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
Relator: Senador Gilberto Mestrinho.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 389, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 389, de 2001 (nº 871/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária Vale do Uatumã a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Presidente Figueiredo, Estado do Amazonas, tendo
Parecer favorável, sob nº 11, de 2002, da Comissão de Educação, Relatora: Senadora Marluce
Pinto.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
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– 27 –

– 30 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 396, DE 2001

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 404, DE 2001

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 396, de 2001 (nº 943/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Rádio Difusão Cidade
FM a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade Fortaleza dos Nogueiras, Estado do Maranhão, tendo
Parecer favorável, sob nº 13, de 2002, da Comissão de Educação, Relatora: Senadora Marluce
Pinto.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 404, de 2001 (nº 1.022/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Taioense de Cultura e Radiodifusão Comunitária a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Taió, Estado de Santa Catarina,
tendo
Parecer favorável, sob nº 16, de 2002, da Comissão de Educação, Relator: Senador Casildo Maldaner.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.

– 28 –
– 31 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 399, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 399, de 2001 (nº 741/2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Televisão Imembuí S.. para
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens
na cidade de Santa Maria, Estado do Rio Grande do
Sul, tendo
Parecer favorável, sob nº 47, de 2002, da Comissão de Educação, Relatora: Senadora Emília Fernandes, com abstenções dos Senadores Eduardo
Suplicy e Geraldo Cândido.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 416, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 416, de 2001 (nº 1.035/2001,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga concessão à Fundação Setorial de Radiodifusão Educativa de Sons e Imagens para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na
cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 92, de 2002, da Comissão de Educação, Relator: Senador Sebastião
Rocha, com abstenção do Senador Geraldo Cândido.

– 29 –

Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 401, DE 2001

– 32 –

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 401, de 2001 (nº 798/2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Fundação Cooperhabic para a Educação e Assistência Social a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Erechim, Estado do Rio Grande do
Sul, tendo
Parecer favorável, sob nº 15, de 2002, da Comissão de Educação, Relatora ad hoc: Senadora
Emília Fernandes.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.

REQUERIMENTO Nº 688, DE 2001
Votação, em turno único, do Requerimento nº
688, de 2001, do Senador Antonio Carlos Valadares,
solicitando, nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado nº 254, de 1999, que tramita
em conjunto com o Projeto de Lei do Senado nº
252, de 1997, cujo prazo na Comissão de Assuntos
Econômicos já se encontra esgotado.
Votação adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
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Ata da 24ª Sessão Deliberativa Extraordinária
em 19 de março de 2002
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência do Sr. Ramez Tebet
ÀS 19 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade – Alberto Silva – Álvaro Dias
– Antero Paes de Barros – Antonio Carlos Júnior –
Antonio Carlos Valadares – Artur da Tavola – Bello
Parga – Benício Sampaio – Carlos Patrocínio – Casildo Maldaner – Chico Sartori – Edison Lobão –
Eduardo Siqueira Campos – Eduardo Suplicy – Emília Fernandes – Fernando Bezerra – Fernando Ribeiro – Francelino Pereira – Freitas Neto – Geraldo
Althoff – Geraldo Cândido – Geraldo Melo – Gerson
Camata – Gilberto Mestrinho – Gilvam Borges – Iris
Rezende – Jefferson Peres – João Alberto Souza –
José Agripino – José Eduardo Dutra – José Fogaça
– José Jorge – Juvêncio da Fonseca – Lauro Campos – Leomar Quintanilha – Lúdio Coelho – Luiz
Otavio – Luiz Pontes – Maguito Vilela – Maria do
Carmo Alves – Marina Silva – Marluce Pinto – Mauro Miranda – Moreira Mendes – Mozarildo Cavalcanti – Nabor Júnior – Paulo Souto – Pedro Simon –
Ramez Tebet – Renan Calheiros – Ricardo Santos –
Roberto Requião – Roberto Saturnino – Robinson
Viana – Romero Jucá – Romeu Tuma – Ronaldo Cunha Lima – Sebastião Rocha – Sérgio Machado –
Teotonio Vilela Filho – Tião Viana – Valmir Amaral –
Waldeck Ornelas – Wellington Roberto
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A lista de
presença acusa o comparecimento de 65 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO Nº 80, DE 2002
Sr. Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento
Interno, seja apresentado pelo Senado Federal voto
de louvor à Organização Jaime Câmara, pelo prêmio
recebido pelo jornal O Popular, de Goiânia, Estado
de Goiás.

Justificação
O jornal O Popular, de Goiânia, acaba de receber uma premiação de repercussão nacional. Pela décima-quarta vez em 17 anos, recebe da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas o Prêmio Mérito
Lojista, edição 2001, como o melhor jornal do estado
de Goiás.
Esta homenagem foi criada em 1980 com o objetivo de reconhecer o trabalho e os serviços prestados por empresas e marcas divididas em 20 áreas em
todo o país. O resultado é obtido por meio de uma
pesquisa nacional orientada pelo Sebrae com a participação, pelo voto direto, dos associados das 950
CDLs de todo o Brasil, que responderam, neste ano, a
19.200 questionários.
Foram 14 premiações recebidas pelo jornal O
Popular desde 1984, quando foi instituída a categoria de melhor jornal. Trata-se de um reconhecimento
nacional pelo trabalho sério, isento e equilibrado que
O Popular realiza há dezenas de anos, o que o fez
um dos melhores jornais do Brasil.
O Popular é um dos veículos de comunicação
da Organização Jaime Câmara, uma rede de jornais, rádios e televisões espalhadas pelos estados de
Goiás, Tocantins e Distrito Federal. Apenas em Goiás, são sete emissoras de televisão, que transmitem
a programação da Rede Globo.
Cumprimento o jornalista Jaime Câmara Júnior, presidente da Organização Jaime Câmara,
pelo prêmio e pelo excepcional trabalho que realizam engrandecendo o nome de Goiás. Da mesma
forma, aos empresários Tasso Câmara e Tadeu
Câmara, e todos os diretores e funcionários que
trabalham nos diversos órgãos de imprensa desta
grande empresa.
Por isso apresento este requerimento de voto
de louvor à Organização Jaime Câmara, para que fique registrado nos anais, o reconhecimento do Senado Federal e da sociedade brasileira a esse con-
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junto de veículos de comunicação que honra Goiás
e o Brasil pela qualidade do trabalho que produzem.
Sala das Sessões, 19 de março de 2002. – Maguito Vilela.

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O requerimento que acaba de ser lido será despachado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, nos termos do art. 222, § 1º, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
URGENTÍSSIMO
Ofício nº 6 G/ARC-MRE/PEXT
Brasília, 18 de março de 2002
Senhor Presidente,
Acuso recebimento do Ofício nº 123/2002 (SF),
pelo qual Vossa Excelência comunica haver o Senado Federal aprovado, em sessão realizada em 6 do
corrente, os Requerimentos nºs 53 e 54 de 2002, de
autoria dos Senadores Paulo Hartung e Romero
Jucá, respectivamente, convocando-me “para prestar esclarecimentos sobre as medidas protecionistas
norte-americanas no setor siderúrgico, seus efeitos
na economia brasileira tanto no mercado interno
quanto no comércio exterior, e as medidas que serão adotadas pelo governo brasileiro”.
2. Em resposta, consulto Vossa Excelência se
meu comparecimento poderia realizar-se na terça-feira, dia 2 de abril próximo, em estrito cumprimento ao Regimento Interno do Senado Federal.
Respeitosamente, – Celso Lafer, Ministro de
Estado das Relações Exteriores.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Presidência, nos termos do art. 398, inciso V, do Regimento Interno, fixa a sessão de 2 de abril próximo,
às 15 horas, para o comparecimento do Ministro das
Relações Exteriores a esta Casa.
O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
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Of. nº 814/R
Brasília, 18 de março de 2002
Inquérito nº 1.608
Denunciados: Luiz Otávio Oliveira Campos
Manoel Coriolano Monteiro Imbiriba Neto .
José Alfredo Heredia
Alfredo Rodrigues Cabral
Enio Erasmo da Costa Alves
Lauro da Costa Nery Filho
David Jacob Serruya
José Roberto Lobão da Costa
Paulo Érico Moraes Gueiros
André Moraes Gueiros
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, com a promulgação da Emenda Constitucional nº 35, tornou-se
desnecessária a solicitação formulada por esta Corte
no Ofício nº 3.968/R, de 22-11-01, encaminhado a
essa Presidência.
Atenciosamente, – Ministro Maurício Corrêa,
Relator.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O expediente lido vai à Secretaria-Geral da Mesa.
Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 57, DE 2002
Dispõe sobre a profissão de Artesão.
Art. 1º Artesão ou produtor artesanal é o profissional que exerce atividade predominantemente manual, de forma repetitiva ou não, nas várias fases de
elaboração do produto, bem como na criação ou produção de obras que tenham expressão artística ou
cultural, podendo empregar pequenas máquinas ou
aparelhos simples, que não sejam duplicadores de
peças.
Art. 2º O artesão ou produtor artesanal poderá
empregar menores, na condição de aprendiz.
§ 1º O aprendiz de artesão é o menor entre 14 e
18 anos, que trabalha sob a supervisão do artesão ou
produtor artesanal, aprendendo sua arte ou ofício.
§ 2º O aprendiz de artesão deve estar matriculado e ser freqüente em escola de ensino fundamental
ou médio, não obrigatoriamente profissionalizante.
§ 3º A relação entre o aprendiz e o artesão que o
emprega será regida pela legislação referente ao me-
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nor aprendiz, especialmente os artigos 80 e 402 da
Consolidação das Leis do Trabalho e o decreto nº
31.546/52, no que não for contrária a tais disposições.
Art. 3º Para o exercício das atividades de artesão ou produtor artesanal, é obrigatório o registro
prévio na Delegacia Regional do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, que terá validade em todo
o território nacional.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O artesanato é a origem de muitas das melhorias da vida humana. E é provavelmente um dos ofícios
mais antigos conhecidos mundialmente.
Foi e continua sendo usado de modo instrumental, através de produtos que facilitam a vida, contribuindo para o aperfeiçoamento da própria organização
social.
O desenvolvimento da sociedade e seu processo de urbanização e industrialização levaram a um
certo esquecimento da importância do artesanato.
Mas essa atividade não deixou de existir. E constitui a
base econômica de sobrevivência de grande parte da
população brasileira.
É sabido também, de longa data, que as peças
artesanais são usados em trocas e negociações. Na
própria História do Brasil, tem-se dado, desde o descobrimento, relatos de instrumentos e peças artesanais confecionados pelos índios.
A realidade atual não difere muito. O artesanato
é fonte geradora de recursos para promoção do
bem-estar individual e familiar. O número de pessoas
que vivem do artesanato no País é superior a 8 milhões. E as cifras econômicas, decorrentes dessa atividade, chegam a R$28 bilhões anualmente.
As associações de artesãos proliferam por todos os Estados, Associação Brasileira de Artesanato
busca o fortalecimento do setor, no que diz respeito a
mercados compradores, gestão de negócios, tecnologia e financiamentos.
Diante de todas essas circunstâncias, o artesão
ou produtor artesanal não pode ficar sem o devido reconhecimento de sua profissão, digna como qualquer
outra.
O reconhecimento dessa profissão, objeto deste
Projeto de Lei merece, pois, a atenção do Poder Público.
Sala das Sessões, 19 de março de 2002. – Senador Francelino Pereira.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA
DECRETO Nº 31.546,
DE 6 DE OUTUBRO DE 1952
Dispõe sobre o conceito de empregado aprendiz.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 87, Item I, da Constituição, e
considerando que, em face da legislação em vigor,
pode o contrato de trabalho assumir a forma de contrato de aprendizagem, desde que o empregado, menor de 18 e maior de 14 anos, esteja “sujeito à formação profissional metódica do ofício em que exerça o
seu trabalho” (Parágrafo único do art. 80 da Consolidação das Leis do Trabalho); Considerando que, por
força da legislação vigente, algumas obrigações decorrentes do contrato de aprendizagem são diversas
das que advém do contrato de trabalho comum, impondo-se, portanto, a conveniência de ser regulamentado o conceito de empregado aprendiz, decreta:
...........................................................................
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
....................... ....................................................
Art. 80. Ao menor aprendiz será pago salário
nunca inferior a meio salário mínimo regional durante
a primeira metade da duração máxima prevista para o
aprendizado do respectivo ofício. Na segunda metade
passará a perceber, pelo menos, 2/3 do salário mínimo.
Parágrafo único. Considera-se aprendiz o menor
de 14 a 18 anos, sujeito à formação profissional metódica do ofício em que exerça o seu trabalho (Rev. L. nº
10.097/00).
............................. ..........................................
Art. 402. Considera-se menor para os efeitos
desta Consolidação o trabalhador de quatorze até dezoito anos.(Red. L. nº 10.097/00)
Parágrafo único. O trabalhado do menor reger-se-á pelas disposições do presente Capítulo, exceto no serviço em oficinas em que trabalhem exclusivamente pessoas da família do menor e esteja este
sob a direção do pai, mãe ou tutor, observado, entretanto, o disposto nos arts. 404, 405 e na Seção II.
................................. ..........................................

(À Comissão de Assuntos Sociais –
decisão terminativa.)
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O projeto
que acaba de ser lido será publicado e remetido à Comissão competente.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Bloco/PSDB – RJ)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Pela ordem, concedo a palavra ao eminente Senador Artur
da Távola.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Bloco/PSDB – RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
louvo, mais uma vez, a iniciativa de V. Exª de haver reunido as Lideranças hoje, pela manhã, visando acelerar a votação e desobstruir a nossa pauta. Entretanto,
como a Câmara dos Deputados ainda não concluiu a
votação da CPMF, razão da obstrução que os Partidos vêm fazendo neste plenário, e em face da evidente falta de quorum, sugiro a V. Exª a suspensão da
presente sessão, remarcando-a para amanhã, tão
logo V. Exª receba da Câmara dos Deputados o material relativo à votação da CPMF.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Srs. Senadores, como há obstrução, a Mesa não tem alternativa. A próxima sessão do Senado Federal está marcada para amanhã, às 14 horas e 30 minutos, na firme convicção de que votaremos matérias que estão
dependendo da nossa decisão.
A Presidência comunica que constarão da Ordem
do Dia da sessão deliberativa ordinária de amanhã as
matérias constantes da pauta de hoje. Aquelas anteriormente agendadas para o dia 20 constarão da Ordem do
Dia da próxima quinta-feira, dia 21.
É a seguinte a Ordem do Dia, cuja apreciação
fica adiada:
–1–
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 9, DE 2001
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 9, de 2001, que dispõe sobre o alongamento de dívidas originárias de crédito rural,
de que trata a Lei nº 9.138, de 29 de novembro
de 1995, e dá outras providências, tendo
Parecer proferido no Plenário da Câmara dos Deputados, Relator: Deputado
Confúcio Moura, em substituição à Comissão Mista, concluindo pela apresentação do
Projeto de Lei de Conversão nº 1, de 2002,
incorporando as Emendas nºs 12 e 28, e
contrário às Emendas nºs 1 a 11, 13 a 27.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária de 14 do corrente, quando teve
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sua discussão adiada para hoje, em virtude de obstrução declarada.
–2–
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 11, DE 2001
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 11, de 2001, que cria o Fundo
Seguro-Safra e institui o benefício Seguro-Safra para os agricultores familiares da
Região Nordeste e do norte do Estado de
Minas Gerais, nos Municípios sujeitos a estado de calamidade ou situação de emergência em razão do fenômeno da estiagem,
tendo
Parecer proferido no Plenário da Câmara dos Deputados, Relator: Deputado
Márcio Reinaldo Moreira, em substituição à
Comissão Mista, concluindo pela apresentação do Projeto de Lei de Conversão nº 2, de
2002 e contrário às Emendas de nºs 1 a 15,
apresentadas perante à Comissão.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
–3–
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 2001
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 12, de 2001, que abre crédito
extraordinário, em favor dos Ministérios dos
Transportes e da Integração Nacional, no
valor de oitenta e seis milhões de reais, para
os fins que especifica, tendo
Parecer favorável, proferido no Plenário da Câmara dos Deputados, Relator: Deputado Márcio Reinaldo Moreira, em substituição à Comissão Mista e contrário às
Emendas nºs 1 a 10, apresentadas perante
a Comissão.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
–4–
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 13, DE 2001
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 13, de 2001, que cria o cargo
de Secretário de Estado de Comunicação
de Governo, tendo
Parecer favorável, proferido no Plenário da Câmara dos Deputados, Relator: De-

MARÇO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Março de 2002

143

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

putado Rubem Medina, em substituição à
Comissão Mista.
(Lida no dia 15 de março último, a matéria passa a
obstruir imediatamente todas as demais deliberações
legislativas da Casa até que ultime sua votação, cujo
prazo acha-se esgotado desde o dia 14 de março).
–5–
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 125, DE 2001
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 64 da Constituição Federal, combinado com
o art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 125, de 2001 (nº
5.526/2001, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que, altera o
art. 98 da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de
1980, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares, tendo
Parecer favorável, sob nº 61, de 2002,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador Romeu
Tuma.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
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–7–
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2, DE 2002
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 29, de 2002 –
art. 336, II, combinado com o art. 338, IV
do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 2, de 2002 (apresentado
pela Comissão de Assuntos Econômicos
como conclusão de seu Parecer nº 59, de
2002, Relator: Senador Romero Jucá, com
voto contrário do Senador Lauro Campos),
que autoriza a União a conceder garantia à
operação de crédito externo, a ser celebrada entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e o
“Japan Bank for International Cooperation –
JBIC”, no valor equivalente a até trezentos
milhões de dólares dos Estados Unidos da
América, de principal.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do item 1, que se encontra trancando
a pauta.
À matéria poderão ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão.
–8–

–6–
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1, DE 2002
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 28, de 2002 –
art. 336, II, combinado com o art. 338, IV
do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 1, de 2002 (apresentado
pela Comissão de Assuntos Econômicos
como conclusão de seu Parecer nº 58, de
2002, Relator: Senador Antonio Carlos Junior, com voto contrário do Senador Lauro
Campos), que autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo no valor equivalente a até cem
milhões de dólares dos Estados Unidos da
América, com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento – BID.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do item 1, que se encontra trancando
a pauta.
À matéria poderão ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão.

REQUERIMENTO Nº 20, DE 2002
Votação, em turno único, do Requerimento nº 20, de 2002, do Senador Antonio
Carlos Valadares, solicitando, nos termos
regimentais, inclusão na Ordem do Dia do
Projeto de Lei do Senado nº 96, de 2001,
que dispõe sobre as operações com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, de que trata a Lei nº 7.827, de 27
de setembro de 1989, e dá outras providências, cujo prazo na Comissão de Assuntos
Econômicos se encontra esgotado.
Votação adiada, em virtude de obstrução do item 1, que se encontra trancando a
pauta.
–9–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 271, DE 2000
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 271, de 2000 (nº
548/2000, na Câmara dos Deputados), que
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aprova o ato que autoriza a Radioclube Vida a
executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Jussara, Estado de Goiás, tendo
Parecer favorável, sob nº 2, de 2002,
da Comissão de Educação, Relator: Senador Mauro Miranda.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.

Março de 2002

gem nº 4, de 2002 (nº 1.441/2001, na origem), Relator: Senador Romeu Tuma, pela
qual o Presidente da República submete à
deliberação do Senado o nome do Tenente-Brigadeiro-do-Ar Henrique Marini e Souza, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar na vaga decorrente da
aposentadoria do Tenente-Brigadeiro-do-Ar
João Felippe Sampaio de Lacerda Junior.

– 10 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 320, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 320, de 2001 (nº
768/2000, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Paz
e Bem a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Itambacuri, Estado de Minas Gerais, tendo
Parecer favorável, sob nº 5, de 2002,
da Comissão de Educação, Relatora: Senadora Marluce Pinto.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 11 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 398, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 398, de 2001 (nº
740/2000, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da
Rádio Transcontinental Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Esteio, Estado do Rio
Grande do Sul, tendo
Parecer favorável, sob nº 46, de 2002, da
Comissão de Educação, Relatora: Senadora
Emília Fernandes, com abstenções dos Senadores Eduardo Suplicy e Geraldo Cândido.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 12 –
PARECER Nº 76, DE 2002
(Escolha de autoridade)
(Votação secreta)
Discussão, em turno único, do Parecer
nº 76, de 2002, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensa-

Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.

– 13 –
PARECER Nº 77, DE 2002
(Escolha de autoridade)
(Votação secreta)
Discussão, em turno único, do Parecer
nº 77, de 2002, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem nº 71, de 2002 (nº 73/2002, na origem),
Relator: Senador Romero Jucá, pela qual o
Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Doutor Renato
de Lacerda Paiva, Juiz do Tribunal Regional
do Trabalho da 2ª Região, para compor o
Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de
Ministro Vitalício, em vaga reservada a juízes de carreira da magistratura trabalhista e
decorrente da aposentadoria do Ministro
José Luiz Vasconcelos.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 14 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 99, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 99, de 2001 (nº
3.395/2000, na Casa de origem), que autoriza doação de imóvel de propriedade do
Instituto Nacional de Seguro Social, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.294, de
2001, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relatora: Senadora Maria do
Carmo Alves.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.

MARÇO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Março de 2002

145

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

– 15 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 3, DE 2000
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 12, de 2000
e 14, de 2001)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 3, de 2000, tendo como primeiro signatário o Senador Jader Barbalho,
que altera o caput e os § 4º, 6º, II e 7º e
acresce o § 8º ao artigo 57 da Constituição
Federal (alteração dos períodos das sessões legislativas e a extinção do pagamento
de parcela indenizatória de convocação extraordinária), tendo
Parecer sob nº 1.271, de 2001, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador José Fogaça, favorável, e pela prejudicialidade das Propostas
de Emenda à Constituição nºs 12, de 2000,
e 14 de 2001, que tramitam em conjunto.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 16 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 12, DE 2000
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 3, de 2000
e 14, de 2001)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 12, de 2000, tendo como primeiro signatário o Senador Paulo Hartung,
que altera a redação do art. 57 da Constituição Federal para, alterando o período de
funcionamento do Congresso Nacional, determinar o recesso constitucional de 21 de
dezembro a 1º de janeiro e estabelecer que
o calendário legislativo será definido por resolução do Congresso Nacional e contemplará período de férias coletivas dos Congressistas, tendo
Parecer sob nº 1.271, de 2001, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador José Fogaça, favorável à Proposta de Emenda à Constituição nº
3, de 2000, e pela prejudicialidade da matéria e da Proposta de Emenda à Constituição
nº 14, de 2001, que tramitam em conjunto.
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Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 17 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 14, DE 2001
(Tramitando em conjunto com
as Propostas de Emenda à
Constituição nºs 3 e 12, de 2000)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 14, de 2001, tendo como primeiro signatário o Senador Maguito Vilela,
que altera o art. 57 da Constituição Federal,
para reduzir o período de recesso do Congresso Nacional, e dá outras providências,
tendo
Parecer sob nº 1.271, de 2001, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador José Fogaça, favorável à Proposta de Emenda à Constituição nº
3, de 2000, e pela prejudicialidade da matéria e da proposta de Emenda à Constituição
nº 12, de 2000, que tramitam em conjunto.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 18 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 379, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 379, de 2001 (nº
940/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Rádio Comunitária Sentinela do Alegrete a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Alegrete, Estado do Rio
Grande do Sul, tendo
Parecer favorável, sob nº 8, de 2002,
da Comissão de Educação, Relatora: Senadora Emilia Fernandes.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 19 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 387, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 387, de 2001 (nº
718/2000, na Câmara dos Deputados), que
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aprova o ato que autoriza a Associação Movimento Comunitário Rádio Positiva FM a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Planaltina, Estado de Goiás, tendo
Parecer favorável, sob nº 10, de 2002,
da Comissão de Educação, Relator: Senador Mauro Miranda.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.

ses de silicone e dá outras providências,
tendo
Parecer sob nº 33, de 2002, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Sebastião Rocha, favorável, nos termos da
Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.

– 20 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 105, DE 2001

– 23 –

REQUERIMENTO Nº 754, DE 2001
Votação, em turno único, do Requerimento nº 754, de 2001, do Senador Antero
Paes de Barros, solicitando, nos termos regimentais, a dispensa do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 46, de
2001, de sua autoria, cujo prazo se encontra
esgotado.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 21 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 27, DE 2001
Primeira sessão de discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 27, de 2001, tendo como primeiro signatário o Senador Antônio Carlos
Valadares, que acrescenta artigo ao Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, a fim
de instituir o Fundo para Revitalização Hidroambiental e o Desenvolvimento Sustentável
da Bacia do Rio São Francisco, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.295, de
2001, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relatora: Senadora Maria do
Carmo Alves.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 22 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 26, DE 1999
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 26, de 1999 (nº
3.961/97, na Casa de origem), que estabelece normas para o uso médico das próte-

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 105, de 2001 (nº
1.477/99, na Casa de origem), que dispõe
sobre o Programa Grande Fronteira do Mercosul, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.490, de
2001, da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, Relator: Senador Gilberto Mestrinho.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 24 –
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 291, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 291, de 2001, de iniciativa da Comissão Parlamentar de Inquérito
destinada a investigar fatos envolvendo as
associações brasileiras de futebol, que altera dispositivos da Lei nº 9.615, de 24 de
março de 1998, com a redação dada pela
Lei nº 9.981, de 14 de julho de 2000, e pela
Medida Provisória nº 2.193, de 23 de agosto
de 2001. (Lei Pelé).
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 25 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 371, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 371, de 2001 (nº
963/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova concessão outorgada à TV São José do Rio Preto Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão de sons e
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imagens (Televisão) na cidade de São José
do Rio Preto, Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.420, de
2001, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Pedro Piva, com abstenção do Senador Geraldo Cândido.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 26 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 389, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 389, de 2001 (nº
871/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Vale do Uatumã a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Presidente Figueiredo, Estado do Amazonas, tendo
Parecer favorável, sob nº 11, de 2002,
da Comissão de Educação, Relatora: Senadora Marluce Pinto.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 27 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 396, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 396, de 2001 (nº
943/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Rádio Difusão Cidade FM a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade Fortaleza dos Nogueiras, Estado do Maranhão, tendo
Parecer favorável, sob nº 13, de 2002,
da Comissão de Educação, Relatora: Senadora Marluce Pinto.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 28 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 399, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 399, de 2001 (nº
741/2000, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outor-
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gada à Televisão Imembuí S.. para explorar
serviço de radiodifusão de sons e imagens
na cidade de Santa Maria, Estado do Rio
Grande do Sul, tendo
Parecer favorável, sob nº 47, de 2002,
da Comissão de Educação, Relatora: Senadora Emília Fernandes, com abstenções
dos Senadores Eduardo Suplicy e Geraldo
Cândido.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 29 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 401, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 401, de 2001 (nº
798/2000, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Fundação Cooperhabic para a Educação e Assistência Social a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Erechim, Estado do
Rio Grande do Sul, tendo
Parecer favorável, sob nº 15, de 2002,
da Comissão de Educação, Relatora ad hoc:
Senadora Emília Fernandes.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 30 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 404, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 404, de 2001 (nº
1.022/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
Taioense de Cultura e Radiodifusão Comunitária a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Taió, Estado de
Santa Catarina, tendo
Parecer favorável, sob nº 16, de 2002,
da Comissão de Educação, Relator: Senador Casildo Maldaner.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
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– 31 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 416, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 416, de 2001 (nº
1.035/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga concessão à
Fundação Setorial de Radiodifusão Educativa de Sons e Imagens para executar serviço
de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 92, de 2002,
da Comissão de Educação, Relator: Senador Sebastião Rocha, com abstenção do
Senador Geraldo Cândido.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 32 –
REQUERIMENTO Nº 688, DE 2001
Votação, em turno único, do Requerimento nº 688, de 2001, do Senador Antonio
Carlos Valadares, solicitando, nos termos do
art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei
do Senado nº 254, de 1999, que tramita em
conjunto com o Projeto de Lei do Senado nº
252, de 1997, cujo prazo na Comissão de
Assuntos Econômicos já se encontra esgotado.
Votação adiada, em virtude de obstrução do item 1, que se encontra trancando a
pauta.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao ilustre Senador Eduardo Suplicy, pela ordem.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a
Senadora Heloísa Helena havia assinado pedido de
destaque referente a assuntos que, provavelmente, estarão tramitando amanhã. Como a pessoa que pede o
destaque é aquela que expressa aqui a sua palavra, e a
Senadora está, como mãe extremamente dedicada, ao
lado do seu filho que se recupera de um atropelamento,
pediria vênia a V. Exª para assinar o requerimento e,
como co-autor, amanhã, usar da palavra.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O pedido
de V. Exª encontra amparo regimental. Amanhã, V.
Exª, assinando os requerimentos de destaque, poderá encaminhá-los.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Presidência aproveita a oportunidade para dizer que toda
esta Casa está torcendo e rezando pela plena recuperação do filho da Senadora.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Ele, felizmente, está melhor.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Graças a
Deus, Senador. Tenho acompanhado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O Sr. Senador Francelino Pereira encaminhou discurso à
Mesa para ser publicado, na forma do disposto no art.
203 do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil comemora
hoje o Dia do Artesão, em homenagem a um profissional cuja atividade reúne 8 milhões e meio de brasileiros,
hoje responsáveis por um resultado econômico praticamente igual ao da indústria automobilística nacional.
Algo em tomo de R$28 bilhões por ano, representando
2,8% do Produto Interno Bruto do País.
Esses indicadores se traduzem em ocupação
de uma razoável parcela da mão de obra brasileira,
mas, não obstante, até hoje ainda não despertou
atenção oficial na dimensão que seria desejável.
Em Minas, a presença do artesanato é bastante
expressiva, tanto que, segundo dados que me forneceu esta manhã a artesã Tânia Machado, nada menos de 500 mil mineiros vivem dessa profissão.
A eles dirijo meu pensamento e minha palavra
nesta tarde. E por intermédio desse dedicado contingente, que trabalha de sol a sol, produzindo riquezas
e expandido a cultura popular, saúdo os artesãos de
todo o Brasil.
Em atenção aos reclamos desses quase 9 milhões de brasileiros, comunico aos meus ilustres pares que estou apresentando ao Senado da República
projeto de lei destinado a reconhecer a profissão de
artesão.
Elaborei a proposição depois de ouvir o próprio
segmento, na pessoa da presidente do Instituto Centro de Capacitação e Apoio ao Empreendedor, Tânia
Machado.
Com sede em Brasília e raízes em Minas, o
Centro-CAPE vem desenvolvendo notável trabalho
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de apoio aos artesãos de todo o País. Segundo sua
Presidente, a grande maioria desses trabalhadores
vive hoje à mercê de atravessadores.
São esses atravessadores, segundo relato de
Tânia, os que, afinal acabam se beneficiando do trabalho artesanal, circunstância que se repete também
em outros países da nossa América Latina.
No Brasil, já temos, felizmente, algumas iniciativas em favor dessa categoria, como o Programa de
Artesanato Brasileiro, ligado ao Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio. Além de outros programas no Ministério do Turismo, no Comunidade Solidária e no Sebrae.
Com o projeto de lei que damos a conhecer esta
tarde, pretendemos abrir canais de voz para os artesãos, para que a linguagem a ser adotada em linhas
de atuação seja de fato o reflexo de seus anseios.
O próprio texto do Projeto segue essa orientação. Sua estrutura nasceu de consultas feitas diretamente aos próprios artesãos. É algo que vem das bases. Por isso, autêntico.
Conheço de perto o zelo e a pertinácia dos artesãos de Minas. Deles provêm peças que refletem
a alma mineira. São os tecidos que nascem dos teares domésticos. São obras de arte esculpidas em
madeira ou em pedra. Além de confeitos, geléias e
conservas, a começar pelo mineiríssimo doce de leite. Ou pelo pão-de-queijo.
E por que não lembrar também o queijo feito
em nosso Estado e em grande percentagem ainda
artesanal? De todas as suas variedades, a mais difundida delas, no País inteiro, traz no nome o próprio sinônimo de produto de qualidade, o Queijo-de-Minas!
Em todo o País, todos sabemos, há manifestações culturais que se expressam pelo artesanato,
que, ademais, culminam em atividade econômica,
até mesmo de exportação. O artesanato do Ceará,
por exemplo, chega a exportar para a Jordânia, Itália
e Holanda, as conhecidas garrafas de areia colorida.
Naquele Estado, atuam 27 comunidades dedicadas
a essa arte, formadas por pessoas carinhosamente
chamadas de “Grupo da Areia Colorida.”
Ainda sobre a data de hoje, ouvi esta manhã o
Presidente Fernando Henrique Cardoso, em seu
programa matutino de rádio, anunciar a entrega de
um caminhão para cada Estado, atendendo a uma
reivindicação dos próprios artesãos.
Esses caminhões destinam-se ao transporte
das peças produzidas pelos nossos artesãos, a fim
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de facilitar a sua comercialização em feiras e em outros locais. Hoje, o Ministro Sérgio Amaral, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, fez a entrega simbólica desses veículos utilitários.
O primeiro desses caminhões destina-se a São
Paulo, onde, na Feira UD, que é a mostra mais importante de utilidades domésticas do País, haverá, este
ano, pela primeira vez, uma exposição do Artesanato
Solidário, reunindo trabalhos de artesãos do Brasil inteiro.
Minas vem exercitando notável trabalho de divulgação de seus produtos artesanais, como ocorreu
em novembro do ano passado, por ocasião da XII Feira Nacional de Artesanato, na qual os artesãos de
nosso Estado puderam mostrar seus produtos para o
mercado de numerosos países.
Neste mês de março, o artesanato mineiro marca presença na Feira Houseware, de utilidades domésticas, em São Paulo Será uma nova oportunidade
para divulgação dos produtos de nossos artesãos.
A propósito, menciono recente entrevista à imprensa do Ministro Almir Pazzianotto, que deixou no
dia 14 do corrente a presidência do Superior Tribunal do Trabalho. Nela, ele lembrou que apenas 0,07
por cento das empresas, num universo de 2 milhões
e 100 mil estabelecimentos, têm mais de mil empregados. A maioria, ou seja, 58% - diz ainda Pazzianotto - tem até quatro empregados.
E é sobejamente conhecido o indicativo mais
eloqüente da participação das micro e pequenas
empresas: elas formam a parcela mais expressiva
da força produtiva nacional, gerando dois terços dos
nossos empregos.
Devemos agora voltar atenções também para
os artesãos, que exercem atividades ainda mais
simples do que as dos microempresários. O projeto
que ora apresento aos meus pares é mais um caminho para a melhoria das condições de trabalho dos
nossos artesãos.
Com os aperfeiçoamentos que a proposição
poderá receber, aqui e na Câmara dos Deputados,
estaremos fortalecendo as bases mais autênticas da
nossa economia.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, lembrando às Srªs e Srs. Senadores a realização de sessão deliberativa ordinária amanhã, às
14 horas e 30 minutos, horas, com a seguinte
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ORDEM DO DIA
–1–
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 9, DE 2001
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 9, de 2001, que dispõe sobre o
alongamento de dívidas originárias de crédito rural, de que trata a Lei nº 9.138, de 29
de novembro de 1995, e dá outras providências, tendo
Parecer proferido no Plenário da Câmara dos Deputados, Relator: Deputado
Confúcio Moura, em substituição à Comissão Mista, concluindo pela apresentação do
Projeto de Lei de Conversão nº 1, de 2002,
incorporando as Emendas nºs 12 e 28, e
contrário às Emendas nºs 1 a 11, 13 a 27.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária de 14 do corrente, quando teve
sua discussão adiada para hoje, em virtude de obstrução declarada.
–2–
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 11, DE 2001
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 11, de 2001, que cria o Fundo
Seguro-Safra e institui o benefício Seguro-Safra para os agricultores familiares da Região
Nordeste e do norte do Estado de Minas Gerais, nos Municípios sujeitos a estado de calamidade ou situação de emergência em razão
do fenômeno da estiagem, tendo
Parecer proferido no Plenário da Câmara dos Deputados, Relator: Deputado
Márcio Reinaldo Moreira, em substituição à
Comissão Mista, concluindo pela apresentação do Projeto de Lei de Conversão nº 2, de
2002 e contrário às Emendas de nºs 1 a 15,
apresentadas perante à Comissão.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
–3–
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 2001
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 12, de 2001, que abre crédito
extraordinário, em favor dos Ministérios dos
Transportes e da Integração Nacional, no
valor de oitenta e seis milhões de reais, para
os fins que especifica, tendo
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Parecer favorável, proferido no Plenário da Câmara dos Deputados, Relator: Deputado Márcio Reinaldo Moreira, em substituição à Comissão Mista e contrário às
Emendas nºs 1 a 10, apresentadas perante
a Comissão.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
–4–
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 13, DE 2001
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 13, de 2001, que cria o cargo
de Secretário de Estado de Comunicação
de Governo, tendo
Parecer favorável, proferido no Plenário da Câmara dos Deputados, Relator: Deputado Rubem Medina, em substituição à
Comissão Mista.
(Lida no dia 15 de março último, a matéria passa a
obstruir imediatamente todas as demais deliberações
legislativas da Casa até que ultime sua votação, cujo
prazo acha-se esgotado desde o dia 14 de março).
–5–
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 125, DE 2001
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 64 da Constituição Federal, combinado com
o art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 125, de 2001 (nº
5.526/2001, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que, altera o
art. 98 da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de
1980, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares, tendo
Parecer favorável, sob nº 61, de 2002,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador Romeu Tuma.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
–6–
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1, DE 2002
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 28, de 2002 – art. 336, II
combinado com o art. 338, IV, do
Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 1, de 2002 (apresentado
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pela Comissão de Assuntos Econômicos
como conclusão de seu Parecer nº 58, de
2002, Relator: Senador Antonio Carlos Junior, com voto contrário do Senador Lauro
Campos), que autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo no valor equivalente a até cem
milhões de dólares dos Estados Unidos da
América, com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento – BID.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do item 1, que se encontra trancando
a pauta.
À matéria poderão ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão.
–7–
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2, DE 2002
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 29, de 2002 – art. 336, II
combinado com o art. 338, IV, do
Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 2, de 2002 (apresentado
pela Comissão de Assuntos Econômicos
como conclusão de seu Parecer nº 59, de
2002, Relator: Senador Romero Jucá, com
voto contrário do Senador Lauro Campos),
que autoriza a União a conceder garantia à
operação de crédito externo, a ser celebrada entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e o
“Japan Bank for International Cooperation –
JBIC”, no valor equivalente a até trezentos
milhões de dólares dos Estados Unidos da
América, de principal.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do item 1, que se encontra trancando
a pauta.
À matéria poderão ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão.
–8–
REQUERIMENTO Nº 20, DE 2002
Votação, em turno único, do Requerimento nº 20, de 2002, do Senador Antonio
Carlos Valadares, solicitando, nos termos
regimentais, inclusão na Ordem do Dia do
Projeto de Lei do Senado nº 96, de 2001,
que dispõe sobre as operações com recur-
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sos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, de que trata a Lei nº 7.827, de 27
de setembro de 1989, e dá outras providências, cujo prazo na Comissão de Assuntos
Econômicos se encontra esgotado.
Votação adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
–9–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 271, DE 2000
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 271, de 2000 (nº
548/2000, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Radioclube Vida
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Jussara, Estado de Goiás, tendo
Parecer favorável, sob nº 2, de 2002,
da Comissão de Educação, Relator: Senador Mauro Miranda.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 10 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 320, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 320, de 2001 (nº
768/2000, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Paz
e Bem a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Itambacuri, Estado de Minas Gerais, tendo
Parecer favorável, sob nº 5, de 2002,
da Comissão de Educação, Relatora: Senadora Marluce Pinto.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 11 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 398, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 398, de 2001 (nº
740/2000, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da
Rádio Transcontinental Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda mé-
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dia na cidade de Esteio, Estado do Rio
Grande do Sul, tendo
Parecer favorável, sob nº 46, de 2002,
da Comissão de Educação, Relatora: Senadora Emília Fernandes, com abstenções
dos Senadores Eduardo Suplicy e Geraldo
Cândido.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 12 –
PARECER Nº 76, DE 2002
(Escolha de autoridade)
(Votação secreta)
Discussão, em turno único, do Parecer
nº 76, de 2002, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem nº 4, de 2002 (nº 1.441/2001, na origem), Relator: Senador Romeu Tuma, pela
qual o Presidente da República submete à
deliberação do Senado o nome do Tenente-Brigadeiro-do-Ar Henrique Marini e Souza, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar na vaga decorrente da
aposentadoria do Tenente-Brigadeiro-do-Ar
João Felippe Sampaio de Lacerda Junior.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 13 –
PARECER Nº 77, DE 2002
(Escolha de autoridade)
(Votação secreta)
Discussão, em turno único, do Parecer
nº 77, de 2002, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem nº 71, de 2002 (nº 73/2002, na origem),
Relator: Senador Romero Jucá, pela qual o
Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Doutor Renato
de Lacerda Paiva, Juiz do Tribunal Regional
do Trabalho da 2ª Região, para compor o
Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de
Ministro Vitalício, em vaga reservada a juízes de carreira da magistratura trabalhista e
decorrente da aposentadoria do Ministro
José Luiz Vasconcelos.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.

Março de 2002

– 14 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 99, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 99, de 2001 (nº
3.395/2000, na Casa de origem), que autoriza doação de imóvel de propriedade do
Instituto Nacional de Seguro Social, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.294, de
2001, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relatora: Senadora Maria do
Carmo Alves.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 15 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 3, DE 2000
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 12, de 2000
e 14, de 2001)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 3, de 2000, tendo como primeiro signatário o Senador Jader Barbalho,
que altera o caput e os § 4º, 6º, II e 7º e
acresce o § 8º ao artigo 57 da Constituição
Federal (alteração dos períodos das sessões legislativas e a extinção do pagamento
de parcela indenizatória de convocação extraordinária), tendo
Parecer sob nº 1.271, de 2001, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador José Fogaça, favorável, e pela prejudicialidade das Propostas
de Emenda à Constituição nºs 12, de 2000,
e 14 de 2001, que tramitam em conjunto.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 16 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 12, DE 2000
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 3, de 2000
e 14, de 2001)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 12, de 2000, tendo como pri-
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meiro signatário o Senador Paulo Hartung,
que altera a redação do art. 57 da Constituição Federal para, alterando o período de
funcionamento do Congresso Nacional, determinar o recesso constitucional de 21 de
dezembro a 1º de janeiro e estabelecer que
o calendário legislativo será definido por resolução do Congresso Nacional e contemplará período de férias coletivas dos Congressistas, tendo
Parecer sob nº 1.271, de 2001, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador José Fogaça, favorável à Proposta de Emenda à Constituição nº
3, de 2000, e pela prejudicialidade da matéria e da Proposta de Emenda à Constituição
nº 14, de 2001, que tramitam em conjunto.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 17 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 14, DE 2001
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 3 e 12, de 2000)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 14, de 2001, tendo como primeiro signatário o Senador Maguito Vilela,
que altera o art. 57 da Constituição Federal,
para reduzir o período de recesso do Congresso Nacional, e dá outras providências,
tendo
Parecer sob nº 1.271, de 2001, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador José Fogaça, favorável à Proposta de Emenda à Constituição nº
3, de 2000, e pela prejudicialidade da matéria e da proposta de Emenda à Constituição
nº 12, de 2000, que tramitam em conjunto.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 18 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 379, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 379, de 2001 (nº
940/2001, na Câmara dos Deputados), que
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aprova o ato que autoriza a Associação Rádio Comunitária Sentinela do Alegrete a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Alegrete, Estado do Rio
Grande do Sul, tendo
Parecer favorável, sob nº 8, de 2002,
da Comissão de Educação, Relatora: Senadora Emilia Fernandes.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 19 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 387, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 387, de 2001 (nº
718/2000, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Movimento Comunitário Rádio Positiva FM a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Planaltina, Estado de Goiás, tendo
Parecer favorável, sob nº 10, de 2002,
da Comissão de Educação, Relator: Senador Mauro Miranda.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 20 –
REQUERIMENTO Nº 754, DE 2001
Votação, em turno único, do Requerimento nº 754, de 2001, do Senador Antero
Paes de Barros, solicitando, nos termos regimentais, a dispensa do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 46, de
2001, de sua autoria, cujo prazo se encontra
esgotado.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 21 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 27, DE 2001
Primeira sessão de discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 27, de 2001, tendo como primeiro signatário o Senador Antônio Carlos
Valadares, que acrescenta artigo ao Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, a fim
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de instituir o Fundo para Revitalização Hidroambiental e o Desenvolvimento Sustentável
da Bacia do Rio São Francisco, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.295, de
2001, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relatora: Senadora Maria do
Carmo Alves.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.

Lei nº 9.981, de 14 de julho de 2000, e pela
Medida Provisória nº 2.193, de 23 de agosto
de 2001. (Lei Pelé).
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.

– 22 –

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 371, de 2001 (nº
963/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova concessão outorgada à TV São José do Rio Preto Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens (Televisão) na cidade de São José
do Rio Preto, Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.420, de
2001, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Pedro Piva, com abstenção do Senador Geraldo Cândido.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 26, DE 1999
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 26, de 1999 (nº
3.961/97, na Casa de origem), que estabelece normas para o uso médico das próteses
de silicone e dá outras providências, tendo
Parecer sob nº 33, de 2002, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Sebastião Rocha, favorável, nos termos da
Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 23 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 105, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 105, de 2001 (nº
1.477/99, na Casa de origem), que dispõe
sobre o Programa Grande Fronteira do Mercosul, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.490, de
2001, da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, Relator: Senador Gilberto Mestrinho.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 24 –
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 291, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 291, de 2001, de iniciativa da Comissão Parlamentar de Inquérito
destinada a investigar fatos envolvendo as
associações brasileiras de futebol, que altera dispositivos da Lei nº 9.615, de 24 de
março de 1998, com a redação dada pela

– 25 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 371, DE 2001

– 26 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 389, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 389, de 2001 (nº
871/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Vale do Uatumã a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Presidente Figueiredo, Estado do Amazonas, tendo
Parecer favorável, sob nº 11, de 2002,
da Comissão de Educação, Relatora: Senadora Marluce Pinto.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 27 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 396, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 396, de 2001 (nº
943/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Rádio Difusão Cidade FM a
executar serviço de radiodifusão comunitá-

MARÇO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Março de 2002

155

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ria na cidade Fortaleza dos Nogueiras, Estado do Maranhão, tendo
Parecer favorável, sob nº 13, de 2002,
da Comissão de Educação, Relatora: Senadora Marluce Pinto.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 28 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 399, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 399, de 2001 (nº
741/2000, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Televisão Imembuí S.. para explorar
serviço de radiodifusão de sons e imagens
na cidade de Santa Maria, Estado do Rio
Grande do Sul, tendo
Parecer favorável, sob nº 47, de 2002,
da Comissão de Educação, Relatora: Senadora Emília Fernandes, com abstenções
dos Senadores Eduardo Suplicy e Geraldo
Cândido.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 29 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 401, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 401, de 2001 (nº
798/2000, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Fundação Cooperhabic para a Educação e Assistência Social a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Erechim, Estado do
Rio Grande do Sul, tendo
Parecer favorável, sob nº 15, de 2002,
da Comissão de Educação, Relatora ad hoc:
Senadora Emília Fernandes.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 30 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 404, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 404, de 2001 (nº
1.022/2001, na Câmara dos Deputados),
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que aprova o ato que autoriza a Associação
Taioense de Cultura e Radiodifusão Comunitária a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Taió, Estado de
Santa Catarina, tendo
Parecer favorável, sob nº 16, de 2002,
da Comissão de Educação, Relator: Senador Casildo Maldaner.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 31 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 416, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 416, de 2001 (nº
1.035/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga concessão à
Fundação Setorial de Radiodifusão Educativa de Sons e Imagens para executar serviço
de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 92, de 2002,
da Comissão de Educação, Relator: Senador Sebastião Rocha, com abstenção do
Senador Geraldo Cândido.
Discussão adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
– 32 –
REQUERIMENTO Nº 688, DE 2001
Votação, em turno único, do Requerimento nº 688, de 2001, do Senador Antonio
Carlos Valadares, solicitando, nos termos do
art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do
Senado nº 254, de 1999, que tramita em conjunto com o Projeto de Lei do Senado nº 252,
de 1997, cujo prazo na Comissão de Assuntos Econômicos já se encontra esgotado.
Votação adiada, em virtude de obstrução do
item 1, que se encontra trancando a pauta.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 50
minutos.)

(OS 11829/02)
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Ata da 25ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 20 de março de 2002
4ª Sessão Le gis la ti va Ordi ná ria da 51 ª Le gis la tu ra
Presidência dos Srs. Ramez Tebet, Edison Lobão e Romeu Tuma

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 58, DE 2002
Dá nova redação ao § 1º do art. 6º da
Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996,
e acrescenta novo parágrafo ao mesmo
artigo dessa lei, de forma a esclarecer os
critérios de fixação do valor mínimo anual por aluno e a configurar como crime
de responsabilidade o descumprimento
desses critérios.

Ade mir Andra de – Alberto Sil va – Álvaro Dias –
Amir Lan do – Antero Paes de Barros – Antonio Car los
Jú ni or – Antonio Car los Valadares – Ari Stadler – Artur
da Tavola – Bello Par ga – Benício Sampa io – Car los
Bezerra – Carlos Patro cí nio – Casil do Maldaner – Chi
co Sar to ri – Edi son Lo bão – Edu ar do Sique i ra Cam pos
– E du ardo Su plicy – Emília Fer nandes – Fer nando -Be
zerra – Fer nan do Ribeiro – Francelino Pere i ra – Frei tas
O Con gres so Na ci o nal decre ta:
Neto – Geral do Althoff – Geraldo Cândi do – Ge raldo
Art. 1 º Dê-se a seguinte redação ao § 1º do art. 6º
Melo – Gerson Cama ta – Gilber to Mestri nho – Gilvam da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, acres cen
Bor ges – Iris Re zende – Jefferson Pe res – João Alber
tando, ainda, ao mesmo ar ti go dessa lei, o § 6º a seguir:
to Souza – José Agripino – José Eduardo Du tra – José
Art. 6º ...................................................
Fogaça – José Jorge – José Sar ney – Juvêncio da
§ 1º O va lor mí nimo anual por aluno
Fonseca – Lau ro Cam pos – Le omar Quin ta ni lha – -Lú
será fixa do por ato do Pre si den te da Repú-bli
dio Co elho – Luiz Ota vio – Luiz Pontes – Maguito Vi lela
ca e nunca será in ferior à razão en tre a pre- vi
– Maria do Car mo Alves – Mari na Sil va – Marluce Pin to
são da rece ita naci o nal to tal para os Fundos
– Mau ro Miran da – More i ra Men des – Nabor Jú ni or –
e a ma trí cu la na ci o nal to tal do en sino fun-da
Osmar Dias – Paulo Sou to – Pedro Simon – Ramez -Te
men tal no ano an te ri or, acres cida do cor res
bet – Renan Ca lhe i ros – Ricardo Santos – Rober to
pon den te total es timado de no vas ma trículas,
Fre i re – Rober to Requião – Rober to Satur ni no – Ro
ob ser vado o disposto no § 1 º do art. 2º
binson Vi ana – Rome ro Jucá – Romeu Tuma – Ronal
..............................................................
do Cunha Lima – Sebastião Ro cha – Sérgio Machado
§
6º O des cum pri men to do que dis põe
– Teo to nio Vile la Fi lho – Tião Viana – Valmir Amaral –
o
§
1
º
deste ar ti go confi gu ra cri me de res
Waldeck Orne las – Wellington Rober to.
pon sa bi li da de da au to ri da de com pe ten te,
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A lis ta
su je i tan do-se o in fra tor à per da do car go,
de pre sen ça acu sa o compa re ci men to de 70 Srs.
nos ter mos dos arts. 78 e 79 da Lei nº
Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de claro
1 . 079, de 10 de abril de 1 950.
aber ta a sessão.
Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
Sob a pro te ção de Deus, ini ci a mos nos sos tra
pu bli ca ção.
ba lhos.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Sobre
a mesa, proje tos de lei que serão li dos pelo Sr. 1 º -Se
cre tá rio em exer cício, Senador Ante ro Paes de Bar
ros.
São li dos os se guin tes:

Justificação
O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação e de Valorização do Magistério (FUNDEF),- cri
ado pela Emenda à Constituição nº 1 4/96, trouxe im-por
tante contribuição para reduzir as disparidades decurre
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sos aplicados no ensino fundamental, especificamente
os que existiam no âmbito de cada estado, en tre as- re
des estadual e as municipais.
No en tan to, os dese qui lí bri os inte res ta du a is -ain
da per sis tem, uma vez que o prin ci pal me ca nis mo
ins ti tu í do para re du zi-los, o valor mí ni mo na ci o nal por
alu no, vem sen do de finido de forma equi vo ca da pela
União.
Com efe i to, como vem sen do de nun ci a do, o Po
der Exe cu ti vo não cum pre a re gra dis pos ta no art. 6º,
§ 1 º, da Lei 9.424/96, que pre vê que o va lor mí ni mo
na ci o nal por alu no “nun ca será in fe ri or à ra zão en tre a
pre vi são da re ce i ta to tal para o Fun do e a matrí cu la
to tal do en si no funda men tal no ano an te ri or, acres
- ci
da do to tal es ti ma do de no vas ma trí cu las”. Se essa
nor ma fosse res pe i ta da, as di ferenças re gi o na is, em
bo ra não de i xas sem de exis tir, seri am bem meno res.
Se ti ves se ocor ri do uma es ti ma ti va exa ta do
cres ci men to de matrí cu las, bem como dos re cur sos
dis po ní ve is, o valor mí ni mo naci o nal por alu no, em
1 998, pri me i ro ano de apli ca ção na ci o nal do Fun def,
te ria atin gido R$419,00, em con tras te com o
R$31 5,00 fixados. A comple men ta ção fede ral aos -es
ta dos e mu ni cí pi os te ria sido de cer ca de R$2 bi lhões,
em vez dos R$524 mi lhões. Não apenas oito, mas
quin ze es ta dos teri am re ce bi do re cur sos da União.
Nos anos seguintes, o fenômeno repetiu-se. Em
1 999, o valor mínimo nacional por aluno deveria ter atin
- gi
do R$450,00, mas foi congelado em R$31 5,00. Se fixado
o valor devido, a complementação federal aos estados e
municípios teria sido próxima a R$3 bilhões, em vez dos
R$675 milhões repassados. Não apenas oito, mas dezes
seis estados teriam recebido recursos federais.
Já em 2000, o va lor mí ni mo na ci o nal por alu no
de ve ria ter sido de R$37,00, o que con tras ta com os
nú me ros fixa dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca:
R$333,00, para alu nos da 1 ª à 4ª sé ri es, e R$349,65,
para es tu dan tes da 5ª à 8ª séri es. Mais uma vez a
com ple men ta ção fede ral ficou bem aquém dos va-lo
res de vidos.
Essa si tuação foi responsável pela persis tên cia
- bi
de significativas desigualdades re gionais na disponi
lidade de recursos para aplicação no ensino fun-da
men tal, mesmo após a implantação do Fun def. Assim,
por exem plo, em 1 999, por con ta dos R$31 5,00 fi- xa
dos por aluno, o valor médio disponibilizado por aluno
na região Sudes te foi quase 90% ma ior do que o con
ferido ao estu dan te da re gião Nor deste. Em 2000, essa
disparidade alcançou a cifra de 1 04%.
De acordo com as estimativas feitas no final de
2000, o valor mínimo na cional por aluno no ensino fun
damental público, em 2001, de veria ter sido de cerca de
R$530,00. Todavia, o Presidente da República fixou os
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va lo res mí ni mos naci o na is de R$363,00 (1 ª à 4ª sé
- ri
es), e de R$381 ,15 (5ª à 8ª sé ri es).
Na ver da de, o Mi nis té rio da Edu cação (MEC)
faz uma lei tu ra assaz pecu li ar do men ci o na do § 1 º do
art. 6º da Lei que re gu la men ta o Fun def. Segun do o
Mi nis té rio, como não há um úni co fun do, mas um em
cada esta do, o cálcu lo deve ser fei to medi an te a di
- vi
são dos re cur sos ar re ca da dos em cada es ta do pelo
res pec ti vo nú me ro de alu nos ma tri cu la dos na rede
pú bli ca. Desse modo, o va lor míni mo naci o nal por alu
no não po de ria ser in fe ri or ao me nor va lor dos es- ta
dos.
Essa le i tu ra do MEC não cor res pon de à in ten
ção do le gis la dor e à in ter pre ta ção que a so ciedade
faz do cri té rio de de finição do valor míni mo anual por
aluno. O Con se lho Na ci o nal de Se cre tá ri os Esta du a is
da Edu ca ção (CONSED), a União Na ci o nal dos Di
- ri
gen tes Mu nicipa is de Edu ca ção (UNDIME) e a Con
- fe
de ra ção Naci o nal dos Tra ba lha do res em Edu cação
(CNTE) en con tram-se entre os vá ri os re pre sen tan tes
da so ci e da de que con tes tam a in ter pre ta ção equi-vo
cada do MEC.
A fim de eli mi nar as dú vi das, pro po mos mu dar a
re da ção do § 1 º do art. 6º da Lei nº 9.424/96, de for ma
a expli ci tar a in ten ção do le gis la dor e a aten der o -an
seio de amplos seg men tos da so ci e da de em favor de
um com ba te mais de ci di do contra as de si gual da des
re gi o na is no cam po do en si no funda men tal.
Para com ple men tar essa medi da, suge ri mos,
ain da, in clu ir ex pres sa men te como cri me de res pon
sa bi li da de o des res pe i to ao cri té rio de finido em lei
para a fi xa ção, pelo Pre si den te da Re pú bli ca, do va lor
mí ni mo naci o nal por alu no, usa do no cál cu lo da com
ple men ta ção fede ral ao Fun def.
Antes o ex pos to, soli ci ta mos o apoio dos Se nho
res Se na do res e De pu ta dos à pre sen te ini ci a ti va.
Sala das Ses sões, 20 de mar ço de 2002. _ Se
na dor Carlos Bezerra.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.424, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
Dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, na
forma prevista no art. 60, § 7º, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias
e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 2º Os re cur sos do Fun do serão aplica dos na
ma nu ten ção e de sen vol vi men to do en si no funda men
tal pú blico, e na va lo ri za ção de seu Magis té rio.
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§ 2º Em qual quer hi pó te se, só pode rá ser de cre
1 º A dis tri bu i ção dos re cur sos, no âm bi to de
cada Esta do e do Dis tri to Fe de ral dar-se-á, en tre o ta da a con denação pelo voto de dois ter ços dos mem
bros de que se com pu ser o tri bu nal de jul ga men to.
Go ver no Esta du al e os Go ver nos Mu ni ci pa is, na pro
§ 3º Nos Esta dos, onde as Cons ti tu i ções não
por ção do nú me ro de alu nos ma tri cu la dos anual men
te nas es co las cadas tra das das res pec ti vas redes de de ter mi na rem o processo nos cri mes de res pon sa-bi li
dade dos Go ver na do res, apli car-se-á o dis pos to nes
en si no, con si de ran do-se para esse fim:
ta lei, de ven do, porém, o jul ga men to ser pro feri do por
I – as ma trí cu las da 1 ª a 8ª sé ri es do en si no fun
- ti
um tri bunal com pos to de cin co mem bros do Le gis la
da men tal;
vo e de cin co de sem bar ga do res, sob a pre si dên cia do
II – (VETADO)
Pre si den te do Tribu nal de Jus ti ça lo cal, que terá di- re i
...........................................................................
to de voto no caso de em pa te. A esco lha des se Tri-bu
Art. 6º A União com ple men ta rá os re cur sos do nal será fei ta – a dos mem bros do le gis la ti vo, me di-an
Fun do a que se re fere o art. 1 º sem pre que, no âm bito te ele i ção pela Assem bléia: a dos de sem bar ga do res,
de cada Esta do e do Distri to Fede ral, seu va lor por me di an te sor teio.
§ 4º Esses atos de ve rão ser exe cu ta dos dentro
alu no não al can çar o mí ni mo de fi ni do naci o nal men te.
em
cin
co dias conta dos da data em que a Assem bléia
1 º O va lor mí ni mo anu al por alu no, res sal va do o
en
vi
ar
ao Pre si den te do Tribu nal de Jus ti ça os au tos
dis pos to no § 4º, será fi xa do por ato do Pre si den te da
do pro ces so, de po is de de cre ta da a pro ce dên cia da
Re pú bli ca e nun ca será in fe ri or à ra zão en tre a pre
- vi
acusação.
são da re ce i ta to tal para o Fun do e a ma trí cu la to tal do
Art. 79. No pro ces so e jul ga men to do Go ver-na
en si no funda men tal no ano an te ri or, acresci da do- to dor se rão sub si diá ri os desta lei na qui lo em que lhe- fo
tal es ti ma do de novas matrí cu las, obser va do o dis
rem apli cá ve is, assim o re gi men to in ter no da Assem
pos to no art. 2º, § 1 º, in ciso I e I.
bléia Le gis la ti va e do Tri bu nal de Jus ti ça, como o -Có
2º As es ta tís ti cas ne ces sá ri as ao cál cu lo do -va
digo de Pro cesso Pe nal.
lor anu al míni mo por alu no, in clusive as es ti ma ti vas
Parágrafo úni co. Os Secre tá ri os de Esta do, nos
de ma trí cu las, te rão como base o cen so edu ca ci o nal cri mes co ne xos com os dos go ver na do res, serão -su
re a li za do pelo Mi nis té rio da Edu ca ção e do Des por to, je i tos ao mesmo pro ces so e julga men to.
anu al men te, e publi ca do noDiário Oficial da União.
............
...............................................................
3º As transferências dos recursos complementares
(Às Comissões de Constituição, Justia que se refere este artigo serão realizadas mensal e- di
ça e Cidadania, e de Assuntos Econômicos
retamente às contas específicas a que se refere o art. 3º
Cabendo à última a decisão terminativa.)
4º No pri me i ro ano de vi gên cia des ta lei, o va lor
PROJETO DE LEI DO SENADO
mí ni mo anual por alu no, a que se re fere este ar tigo,
Nº 59, DE 2002
será de R$300,00 (tre zen tos re a is).
5º (VETADO)
Altera parágrafo dos arts. 1.379 e
...........................................................................
1.242 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002, que institui o Código Civil.
LEI Nº 1 . 079, DE 1 0 DE ABRIL DE 1950
Define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de jul gamento.

O Con gres so Na ci o nal decre ta
:
Art. 1 º O pa rá gra fo úni co do art. 1 . 379 da Lei
nº 10.406,de 2002, pas sa a ter a se guin te re da ção:

“Art. 1 .379.. ...........................................
............
...............................................................
..............................................................
Art. 78. O Go ver na dor será jul ga do nos cri mes
Parágrafo úni co. Se o possu i dor não- ti
de res pon sa bi li da de, pela for ma que de ter mi nar a
ver tí tu lo, o pra zo da usu ca pião será de
Cons ti tu i ção do Esta do e não pode rá ser condenado,
quin ze anos.” (NR)
se não à per da do car go, com ina bi li ta ção até cin co
anos, para o exer cí cio de qual quer função pú blica,
Art 2º O pa rá gra fo úni co do art. 1 .242 da Lei
sem pre ju í zo da ação da jus ti ça co mum.
nº 10.406,de 2002, pas sa a ter a se guin te re da ção:
§ 1 º Qu an do o tri bu nal de jul ga men to for de- ju
“Art. 1 .242.. ...........................................
ris di ção mis ta, se rão igua is, pelo nú me ro, os re pre
..............................................................
sen tan tes dos ór gãos que o inte gra rem, exclu í do o
Parágrafo único. Será de cinco anos o
Pre si den te, que será o Pre si den te do Tri bu nal de Jus
ti ça.
prazo previsto neste ar tigo se o imó vel hou
ver

MARÇO 2002
Março de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

sido ad qui ri do, onero sa men te, com base no
re gis tro constan te do res pec ti vo car tó rio,
can ce la do pos te ri or men te, desde que os
pos su i do res nele ti ve rem es ta be le ci do a sua
mo ra dia, ou rea li za do inves ti men tos de in- te
res se so cial e eco nô mi co". (NR)
Art. 3º Esta lei en tra rá em vi gor em 1 1 de ja-ne i
ro de 2003.
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O lapso de tem po, fi xa do na lei, que me de ia -en
tre o dia da pu bli ca ção e o ter mo do pra zo para que,
en fim, en tre em vigor, car re gan do-se de ple na força
pro du to ra de seus efei tos – eficá cia, obri ga to ri e da de
e execu to ri e da de –, de no mi na-se
vacatio legis. Este
se jus tifica por duas ra zões:
“...porque faz a lei mais e melhor conhe
cida e por que proporciona, às autoridades- in
cumbidas de fazê-la executar e às pessoas
Justificação
por
ela atingi das, a oportunidade de se pre-pa
Em 1 1 de ja ne i ro de 2002, a so ci e da de bra si- le i
ra
rem
para a sua aplicação.” (Ob. cit., pags.
ra foi agraci a da com a publi ca ção, noDiário Oficial
231).
da União, da Lei nº 1 0.406, de 1 0 de ja ne i ro do mes
Qu an to ao novo Códi go Ci vil, por tan to, em que
mo ano, que ins ti tui o novo Có digo Ci vil, a en trar em
vacatio legis esvi gor den tro de um ano, quan do só en tão passa rá a pese es tar a trans cor rer o pra zo de
ser obri ga tó rio para to dos os ci dadãos.
ta be le ci do na pró pria lei cor res pon den te a um ano a
Fru to do tra ba lho ár duo e pro fícuo de Co mis são con tar de sua pu bli ca ção, seu pro cesso le gis la ti vo-en
Espe ci al de ju ris tas co or de na da pelo in sig ne mes tre con tra-se per feito e aca ba do, somen te nele po dendo
Mi guel Re a le na sua ori gem, ampla men te discutido ser fei ta al te ra ção por ini ci a ti va que obe de ça os trâ- mi
pelo Po der Le gis la ti vo num proces so le gis la ti vo que tes de novo pro cesso le gislativo.
ca mi nhou por qua se três dé ca das, vem o Có di go -Ci
Urge, pois, que, nes se perío do de
vacatio legis,
vil, no iní cio do Novo Mi lê nio, subs ti tu ir o já vetus to- Di
se jam feitas as mais ur gen tes mo difica ções indis pen
plo ma Le gal de 1 91 6, da la vra ori gi ná ria do emi nen te
sá
ve
is
ao
seu
aper
fe
i
ço
a
men
to.
A
in
tro
du
ção
jus
ti
fica
ju ris ta Cló vis Be vi lá qua.
a contri bu i ção da co munida de ju rí di ca par ticipativa,
A Lei é o re sul ta do, a con cre ti za ção, no pla no
aten ta a esse ob je ti vo, como a que fun da men ta esse
prá ti co, da con du ta do Esta do-legislador (José Afon
pro je to, da la vra do juiz Be ne di to Sil vé rio Ri be i ro, do
so da Sil va,in Prin cí pi os do Pro ces so de For ma ção
Tri bu nal de Alça da Cri mi nal de São Pa ulo.
das Leis no Di re i to Cons ti tu ci o nal, Edi to ra
Revista
A inici a ti va pre ten de cor ri gir discre pân cia entre
dos Tribunais, São Pa u lo, 1 9 64, págs. 12)
a nova definição de pra zo do ins ti tu to da usu capião
O pro ces so de forma ção das leis com pre en de a pre vis to no art. 1 .238, do novo có di go e o prazo man
- ti
ini ci a ti va, a discus são, a vo ta ção, a san ção, a pro mul
do no pa rágra fo úni co do art. 1 . 379, re feren te ao di- re i
ga ção e a pu blicação.
to de ser vi dão, que cons ti tui di re i to so bre co isa alhe ia,
Com esta úl ti ma eta pa, al can ça-se efei to ju rí- di me nos, por tan to, que aque le pri me i ro ins ti tu to, que
co da mais alta sig ni fi cân cia: a pre sun ção ju rí di ca de atin ge o di re i to de pro pri e da de.
co nhe ci men to da lei, atra vés da ciência do ato pro
A tí tu lo de co la bo ra ção com o aper fe i ço a men to
mul ga tó rio, que de cor re do ato de pu bli car, mes mo
lin güís ti co do Co dex, propõe-se a subs ti tu i ção de-pa
ha ven do um pra zo es ta be le ci do para ope rar-se a -efi
lavra no femi ni no para pa la vra no mas cu li no, em -de
cá cia da lei.
cor rên cia de al te ra ção inse ri da ao lon go do pro cesso
Afir ma cate go ri ca men te o Pro fessor José Afon
le
gis la ti vo no parágra fo úni co do art. 1 .242 ori gi ná rio.
so da Sil va:
De ter mi na-se, tam bém, em con for mi da de com
“...dis cor da mos de Su bi a bre quan do
o que nos su ge re a co e rên cia, que a lei em que se
in clui a ex piração de cer to lap so de tem po –
deve trans for mar o pro je to so men te deve rá entrar em
pra zo – como um ele men to da pu blicação. vi gor em 1 1 d e ja ne i ro de 2003, data em que tam bém
Esse lap so de tem po não é par te da publi
en tra rá em vi gor a Lei nº 1 0.406, de 1 0 de jane i ro de
ca ção, mas um re qui si to que o le gis la dor 2002, que ins ti tui o Có di go Ci vil.
põe, a par tir da publi ca ção mes ma, para
Cre mos que, com as cor re ções pro pos tas pelo
que os efei tos da lei co mecem a pro du zir-se pre sen te pro je to, es ta mos a cola bo rar com o aper-fei
em re la ção aos seus des ti na tá ri os. É cer to ço a men to do mo nu men to ju rí di co ci vi lis ta re cém -edi
que esse lap so de tem po tem como uma de
ta do, no me a do pelo douto Mi guel Re a le como a pró
suas fina li da des dar ciên cia a to dos do ato pria “cons ti tu i ção do ho mem comum”, que com lou
pro mul ga tó rio. Mas não é ape nas este (...). vor, ini cia a pro du ção le gis la ti va des sa área do Di re i to
Visa tam bém dar tem po à Admi nis tra ção no Novo Mi lênnio.
para pre pa rar a exe cu ção da lei.”) Ob. cit.,
Sala das Ses sões, 20 de mar ço de 2002. – Se
págs. 227.
na dor Romeu Tuma.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSCRETARIA DE ATA
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 60, DE 2002

Dispõe Sobre o Parcelamento de
Débitos Relativos às Contribuições de
Estados, do Distrito Federal e municípios
O Pre si den te da Re pú bli ca, faço saber que o
ao Pasep.
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a seguin
O
Con
gres so Na ci o nal decre ta:
te lei:
Art. 1 º Os dé bi tos dos es ta dos, do Dis tri to Fe- de
....................................................................................
ral e dos mu ni cí pi os re la ti vos às suas con tri bu i ções
ao Pro gra ma de For ma ção do Patri mô nio do Ser vidor
CAPÍTULO II
Pú bli co (PASEP) po de rão ser par ce la dos em até -du
Da Aquisição da Propriedade Imóvel
zen tos e qua ren ta par ce las men sa is, a cri té rio da -au
to ri da de fazen dá ria, na for ma e con di ções previs tas
Seção I
nes ta lei.
Da Usucapião
Paragrafo único. O Ministério de Estado da Fazen
Art. 1.238. Aquele que, por quin ze anos, sem da poderá delegar, com ou sem o estabelecimento de- al
in ter rup ção, nem opo si ção, pos su ir um imóvel, -ad çadas de valor a competência para autorizar o parce
- la
qui re-lhe a propri e da de, in de pen den te men te de tí
- tu mento.
lo e boa-fé: poden do re que rer ao juiz que as sim o
Art. 2º Ao formular o pedido de parcelamento, o-es
de cla re por sen ten ça, a qual ser vi rá de tí tu lo para o tado, o Distrito Federal ou o município devedor deverá
comprovar o recolhimento de valor correspondente à- pri
re gis tro no Car tó rio de Regis tro de Imó veis.
meira parcela, conforme o montante do débito e o prazo
Parágrafo úni co. O pra zo es ta be le ci do nes te -ar
ti go re du zir-se-á a dez anos se o pos su i dor hou ver solicitado.
§ 1 º Observa dos os li mi tes nas con di ções es-ta
es ta be le ci do no imó vel a sua mo ra dia ha bi tu al, ou
be
le
ci
dos em por ta ria do Mi nis tro de Esta do da -Fa
nele re a li za do obras ou ser vi ços de ca rá ter pro dutivo.
zen da, a con ces são do par ce la men to pre vis to no
ca....................................................................................
put do art. 1 º fica condi ci o na da a que os es ta dos, o
Art. 1 .242. Adqui re tam bém a propri e da de do Dis tri to Fe de ral e os muni cí pi os vin cu lem as trans
- fe
imó vel aque le que, con ti nua e in con tes ta da men te, rên ci as cons ti tu ci o na is de re ce i tas tri bu tá ri as a que
fazem jus, com ple men ta das por suas re ce i tas pró-pri
com jus to tí tu lo e a boa-fé, o pos su ir por dez anos.
as, e ou tras em di re i to admi ti das, me di an te for ma li- za
Parágrafo úni co. Será de cin co anos o pra zo pre
ção
de contra to de ga ran ti as poden do o Go ver no -Fe
vis to nes te ar ti go se o imó vel houver sido ad quirido,
de
ral
re ter im por tân ci as ne ces sá ri as dire ta men te das
one ro sa men te, com base no re gis tro cons tan te do
con tas centra li za do ras da ar re ca da ção do es ta do, do
res pec ti vo car tó rio, can ce la da poste ri or men te, des de
Dis tri to Fe de ral ou do município.
que os pos su i do res nele ti ve rem es tabelecido a sua
§ 2º Enquan to não de ferido o pedi do, o de vedor
mo ra dia, ou re a li za do inves ti men tos de in te res se-so fica obri ga do a reco lher, a cada mês, como an te ci pa
ci al e eco nô mi co.
ção, va lor cor res pon den te a uma par ce la.
LEI Nº 1 0.406, DE 1 0 DE JANEIRO DE 2002

§ 3º Con si de rar-se-á au to ma ti ca men te de fe ri do
o parce la men to, em caso de não ma nifestação da -au
to ri da de fazen dá ria no pra zo de noven ta dias con- ta
dos da data da pro to co li za ção do pe dido.
CAPÍTULO I
Art. 3º O dé bi to obje to de par ce la men to, nos -ter
Da Constituição das Servidões
mos des ta lei será con so li da da na data da con cessão
Art. 1 .379. O exer cí cio in con tes ta do e con tí nuo de du zi do o valor dos re co lhi men tos efetu a dos como
de uma ser vi dão apa ren te, por dez anos, nos ter mos an te ci pa ção, na forma do dis pos to no § 2º do art. 2º, e
do art. 1.242, au to ri za o inte res sa do a re gis trá-la em di vi di do pelo nú me ro de par ce las res tan tes.
seu nome no Re gis tro de Imó veis, va len do-lhe como
Art. 4º O valor de cada prestação men sal, por oca
tí tu lo a senten ça que jul gar con su ma do a usu ca pião. sião do pagamento, será acrescido de juros equiva-len
Parágrafo úni co. Se o pos su i dor não ti ver tí tulo, tes à taxa referencial do Sistema especial de Liquidação
e de Custódia (SELIC) para tí tulos federais acumulados
o prazo da usu ca pião será de vin te anos.
mensalmente, calculado a partir da data do deferimento
....................................................................................
até o mês anterior ao do pagamento, e de um por cento
(À Comissão de Constituição, Justiça e
relativamente ao mês em que o pagamento estiver sen
do efetu a do.
Cidadania – decisão terminativa.)
TÍTULO V
Das Servidões
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Art. 5º O par ce la men to pre vis to no art. 1 º pode rá
com pre en der tam bém, débi tos que te nham sido ob- je
to de par ce la men to an te ri or, não in te gral men te qui
- ta
do, ou ain da que can ce la dos por falta de pagamentos.
Art. 6º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua -pu
blicação.
Justificação
É de conhecimento geral que os recentes proces
sos de consolidação e de refinanciamento de dívidas-es
taduais e municipais pela União contribuíram, de forma
substantiva, para a pretendida e almejada ordenação
das finanças públicas, sobretudo no que diz respeito à
atenuação das restrições advinda do comprometimento
de parcela expressiva das receitas públicas com des-pe
sas financeiras, decorrentes dos empréstimos e finan-cia
mentos contratados ao longo de vários governos.
Com efeito, é a partir dos contratos de refinan-cia
mento efetivados ao amparo da Lei nº 9.496/97 e da me
- di
da Provisória nº 2.1 85-35, de 2001 , que se observa-me
lhora das disponibilidades financeiras dos estados, do -Dis
trito Federal e dos municípios, atenuando as pressões- so
bre os dispêndios públicos, que têm ocasionado sérias- di
ficuldades e rigidez à gestão financeira desses entes da
Federação, permitindo-lhes retomar o mínimo de capa
- ci
dade para alocar recursos do investimentos prioritários.
A despeito da oportunidade e dos efeitos advindos
desses avanços, o fato é que hoje, ainda persistem pres
sões nas despesas públicas, sobretudo oriundas de -de
mandas sociais, ainda não satis fatoriamente contem-pla
das. São por demais conhecidas as demandas sociais
no sentido de mais ampla cober tura e alcance de ser
- vi
ços públicos.
É igual men te ver da de i ro que, para tan to, per-sis
te a ne ces si da de de se pros se guir com o apro funda
men to desse pro cesso de or de na men to das fi nan ças
pú bli cas, de modo a per mi tir sua ade qua ção, ca pa- ci
tan do-as a promo ve rem os fi nan ci a men tos re que
- ri
dos, mas, pri o ri ta ri a men te, com re cur sos própri os.
Nes se contex to se in se re a pro po si ção que ora
apre sen ta mos. Como sa be mos, e como en fatizado
an te ri or men te, todo esse pro ces so de con so li da ção e
de re fi nan ci a men to al can çou, funda men tal men te, as
obri ga ções de na tu re za finan ce i ra, prove ni en tes de
ope ra ções de cré di to con tra ta dos por es ta dos, pelo
Dis tri to Fe de ral e pe los muni cí pi os, quer sob a for ma
de em prés ti mos e finan ci a men tos, quer sob a mo da
- li
da de de emis são de tí tu los mobi liá ri os.
Os débitos dos entes federados para com a Fazen
da nacional, embora mereceram, também, algum tra
- ta
mento legal, não foram equacionados adequadamente,
como demonstram suas constantes demandas judiciais,
objetivando o direito de desobrigar-se, unilateralmente,
do recolhimento das contribuições para o Pasep.
Nessa questão, tem sido bastante instável o posi-cio
namento da justiça em primeira instância, ora favorecendo
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os entes requerentes, ora a Fazenda Nacional. O próprio
Superior Tribunal de Justiça já deliberou sobre o assunto,
ensejando jurisprudência de que a matéria é de com-pe
tência e alçada do Supremo Tribunal Federal. Esse, de- for
ma liminar, vem assegurando aquele direito pleiteado.
Nada, to da via, asse gu ra o di re i to aos estados,
ao Dis tri to Fe de ral e aos mu ni cí pi os de se disvin cu
- la
rem, uni la te ral men te, de for ma defi ni ti va das con tri- bu
ições do Pro gra ma de For ma ção do Pa tri mô nio do
Ser vi dor Pú bli co (PASEP).
Mais ain da, aque les es ta dos e muni cí pi os não
favoreci do em pri me i ra ins tân cia, ou são obri ga dos a
im pe trar ação ca u te lar contra a União jun to ao STH,
en quan to a dis cus são do méri to ain da não se pro-ce
deu, ou são one ra dos com o de vi do paga men to das
con tri bu i ções, in clu si ve de seus atra sa dos.
É no sen ti do de dar so lu ção a esse pro blema,
que vem aflin gin do um expres si vo nú me ro de muni- cí
pios e es ta dos, de dar con ti nu i da de ao pro ces so de
or de na men to e equa ci o na men to das finan ças pú-bli
cas, so bre tu do de seus pas sivos para com a Fa zenda
Na ci o nal, que apre sen ta mos a pre sen te pro posição.
Sala das Ses sões, 20 de mar ço de 2002. –
Osmar Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA
LEI Nº 9.496, DE 1 1 DE SETEMBRO DE 1 997
Estabelece critérios para a consolidação, a assunção e o refinanciamento,
pela União, da dívida pública mobiliária e
outras que especifica, de responsabilidade dos Estados e do Distrito Federal.
O Pre si den te da Re pú bli ca, faço saber que o
Con gres so Na ci o nal decre ta o seu san ci o no a -se
guin te lei:
....................................................................................
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.1 85-35,
DE 24 DE AGOSTO DE 2001
Estabelece critérios para a consolidação, a assunção e o refinanciamento,
pela União, da dívida pública mobiliária e
outras que especifica, de responsabilidade dos municípios.
O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri buição
que lhe con fe re o art. 62 da Cons ti tu i ção, adota a-se
guin te me di da provi só ria, com for ça de lei:
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Econômicos
– decisão terminativa.)
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Houve tam bém, duran te o pe río do, uma ex plo
são dos cus tos das mer ca do ri as im por ta das. A des
va lo ri za ção cam bi al do real em re la ção ao dó lar, en tre
Altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho
1 998 e 2001 , che gou a 114%.
de 1993, para reajustar os valores estimaEste pro je to de lei pro põe um re a jus te de cin
dos de contratação pela Administração
qüen ta por cen to nos li mi tes es ta be le ci dos pela Lei
Pública.
nº 8.666,de 1 993, para obras e ser vi ços de en ge nha
ria, bem como para as com pras de bens e ser viços.
O Con gres so Na ci o nal decre ta:
Art. 1 º O art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de Acre di ta mos ser este um re a jus te até con ser va dor, se
le var mos em con ta a in flação pro je ta da para este ano
1 993, pas sa a vigo rar com as seguin tes al te ra ções
:
de 2002, e o fato de que, no Bra sil, di fi cil men te os pro
Art. 23. As mo da li da des de li ci ta ção a je tos de lei são apro vados em me nos de um ano.
que se re fe rem os inci sos I a II do ar ti go an
Sala das Ses sões, 20 de mar ço de 2002. –
te ri or se rão de ter mi na das em fun ção dos
Osmar Dias, Se nador.
se guin tes li mi tes, ten do em vis ta o valor -es
ti ma do da con tra ta ção:
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
I – para obras e serviços de engenharia:
SUBSECRETARIA DE ATA
a) convi te – até R$225.000,00 (du zen
LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1 993
tos e vin te e cin co mil re a is);
Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
b) tomada de preços – até R$2.250.000,00
Constituição Federal, institui normas
(dois milhões du zentos e cinqüenta mil re a;is)
para licitações e contratos da Adminisc) concorrência – acima de R$1.500.000,00
tra
ção Pública e dá outras providências.
(um mi lhão e qui nhen tos mil re a is);
II – para com pras e ser vi ços não re fe-ri
....................................................................................
dos no in ciso an te ri or:
Art. 23. As mo da li da des de li ci ta ção a que se- re
a) convi te – até R$120.000,00 (cen to e ferem os inci sos I a III do ar ti go an te ri or se rão de-ter
vin te mil re a is);
mi na das em fun ção dos se guin tes li mi tes, ten do em
b) tomada de preços – até R$975.000,00 vis ta o va lor es ti ma do da con tra ta ção:
(no ve cen tos e se ten ta e cin co mil re a is);
I – para obras e ser vi ços de en ge nha ria:
c) concorrência – acima de R$975.000,00
a) convi te – até Cr$1 00.000.000,00 (cem -mi
(no ve cen tos e se ten ta e cin co mil re a is);
lhões de cru ze i ros);
.......................................................(NR) b) to ma da de pre ços – até Cr$1 . 000.000.000,00
(hum mi lhão de cru ze i ros);
Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
c) concorrência – acima de Cr$1.000.000.000,00
pu bli ca ção.
(hum bi lhão de cru ze i ros);
Justificação
II – para compras e ser vi ços não re feri dos no-in
ciso an te ri or:
Ape sar de o Bra sil ha ver con se gui do su pe rar o
a) convi te – até Cr$25.000.000,00 (vin te e cin co
lon go pe río do de su pe rin fla ção, a es ta bi li da de to tal
dos pre ços per ma ne ce uma meta ina tin gí vel não só mi lhões de cru ze i ros);
b) to ma da de pre ços – até Cr$400.000,000,00
para a eco no mia bra si le i ra como para a qua se to ta
- li
(qua tro cen tos mi lhões de cru ze i ros);
da de dos pa í ses do mun do.
c) concor rên cia – acima de Cr$ 400.000.000,00
A infla ção re si du al após o Pla no Real está lon ge
(qua
tro
cen tos mi lhões de cru ze i ros).
- ci
de ser des pre zí vel. No en tan to, os li mi tes esta be le
§
1
º Para os mu ni cí pi os, bem como para os -ór
dos pela Lei nº 8.666, de 1 993, que ins ti tui nor mas
gãos
e
en
ti da des a eles su bor di na dos, apli cam-se os
para as li ci ta ções, não são re a jus ta dos des de 1 998.
se
guin
tes
limi tes em re la ção aos valo res in di ca dos no
Isto tem cri a do uma dis tor ção grande nas con cor rên
ci as e li ci ta ções públicas.
caput des te ar ti go e nos in cisos I e II do art. 24 des ta
lei:
Se somar mos a inflação de 1 998 para cá, che-ga
re mos a valo res mui to expressivos. A inflação acu mu
I – 25% (vin te e cinco por cen to) dos valo res- in
la da do pe río do 1 998-2001 , me di da pelo Índi ce Ge ral di ca dos, quan do a po pu la ção do mu ni cí pio não ex-ce
de Pre ços – DI, che gou a 45,3%.
der a 20.000 (vin te mil) ha bi tan tes;
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 61, DE 2002
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II – 50% (cin quen ta por cen to) dos va lo res in-di
Parágrafo úni co. A inob ser vân cia do dis pos to no
ca dos, quan do a po pu la ção do mu ni cí pio se situ ar -en caput des te ar ti go ca rac te ri za prá tica abu siva e fica
tre 20.001 (vin te mil e um) e 1 00.000 (cem mil) ha
- bi su je i ta às san ções pre vis tas na Lei nº 8.078, de 1 1 de
tan tes;
se tem bro de 1 990.
III – 75% (se ten ta e cin co por cen to) dos valo res
Art. 2º Os li vros didá ti cos que cons ta rem, da-lis
in di ca dos, quan do a po pu la ção do mu ni cí pio se si tu ar ta a que se re fere o art. 1º da pre sen te lei se rão ado
- ta
en tre 1 00.001 (cem mil e um) e 500.000 (qui nhen tos dos pelo pra zo míni mo de três anos le ti vos.
mil) ha bi tan tes;
§ 1 º A substi tu i ção dos li vros di dá ti cos pelo es- ta
IV – 1 00% (cem por cen to) dos valo res in di-ca
be le ci men to de en si no antes do pra zo a que se re fere
dos, quan do a popu la ção do mu ni cí pio exce der a o caput se fará com prévia aprovação do Mi nis té rio
500.000 (qui nhen tos mil) ha bi tan tes.
da Edu cação.
§ 2º Para os fins do pa rá gra fo ante ri or, ado
§ 2º Os li vros a que se re fe re ocaput des te ar titar-se-á como pa râ me tro o nú me ro de ha bi tan tes em go não apre sen ta rão espa ços em bran co para res
cada mu ni cí pio segun do os da dos do Insti tu to Bra- si pos tas a exercí ci os e para o de sen vol vi men to de -ou
le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca (IBGE).
tras ati vi da des di dáticas.
§ 3º A concor rên cia é a mo da li da de de li ci ta ção
§ 3º Os cader nos de exer cí ci os e ati vi da des -re
ca bí vel, qual quer que seja o va lor de seu ob je to, na la ci o na das com os con te ú dos tra ta dos nos li vros- di
com pra ou ali e na ção de bens imó ve is, nas con ces
dá ti cos, assim como o manu al do pro fessor, serão -pu
sões de di re i to real de uso, bem como nas li ci ta ções bli ca dos sepa ra da men te, como ane xos.
in ter na ci o na is, admi ti da, nes te úl ti mo caso, a to mada
Art. 3º Os li vros didá ti cos, para serem ad qui
- ri
de pre ços, des de que o ór gão ou en ti da de disponha dos com re cur sos pú blicos se rão avali a dos e apro-va
de cadas tro in ter na ci o nal de for ne ce do res e se jam dos por co mis são es pe ci a li za da, de acor do com os
ob ser va dos os li mi tes deste ar tigo.
se guin tes cri té ri os:
§ 4º Nos casos em que cou ber con vi te, a Admi
I – liber da de de en si no e plu ra li da de de con cep
nis tra ção pode rá uti li zar a to ma da de pre ços e, em ções pe dagógicas;
qual quer caso, a con cor rên cia.
II – con te ú do;
§ 5º É ve da da a uti li za ção da mo da li da de/con- vi
III – cus to do exemplar, in clu si ve para o con-su
te ou to ma da de pre ços, con for me o caso, para par-ce mi dor par ti cu lar;
las de uma mes ma obra ou ser vi ço, ou ain da para
IV – con di ções de apre sen ta ção e aca bamento.
obras ou ser vi ços da mes ma natu re za que pos sam
Parágrafo úni co. Cons ti tu i rá re qui si to para a
ser re a li za dos si mul tâ nea ou su ces si va men te, sem
aqui
si
ção de li vros didá ti cos com re cur sos públi cos a
pre que o so ma tó rio de seus va lo res ca rac te ri zar o
caso de to mada de pre ços ou concor rên cia, respec
- ti prá ti ca de igual pre ço, por par te da edi to ra para os
va men te, nos ter mos deste ar ti go, ex ce to para as con su mi do res par ti cu la res.
Art. 4º O Po der Exe cu ti vo es ta be le ce rá cri té ri os
par ce las de na tu re za espe cí fi ca que pos sam ser
para o cum pri men to do ar ti go an te ri or, as sim como
exe cu ta das por pesso as ou em pre sas de es pe ci a- li
da de di ver sa da que la do execu tor da obra ou ser vi ço. para acom pa nha men to dos pre ços prati ca dos.
....................................................................................Art. 5º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá a pre
sen te lei no pra zo de no ven ta dias.
(À Comissão de Constituição Justiça e
Art. 6º Esta lei en tra em vi gor na data de sua -pu
Cidadania – decisão terminativa.)
blicação.
PROJETO DE LEI DO SENADO
Justificação
Nº 62, DE 2002
Obje ti va a pre sen te lei sim pli fi car a ado ção de- li
Dispõe sobre a utilização de livros
vros
di dá ti cos no ensino funda men tal e mé dio, pre
didáticos no ensino fundamental e médio.
ser van do ri go ro sa men te a li ber da de de es co lha por
O Con gres so Na ci o nal decre ta:
par te dos pro fessores e das ins ti tu i ções edu ca ci o-na
Art. 1 º Todo esta be le ci men to de ensi no fun-da is. A com pra de li vro di dá ti co vem sendo onera da por
men tal, mé dio e su ple ti vo deve rá forne cer, no ato da dois fato res: o des per dí cio, com a edi ção in ten si va de
ma trí cu la, a lis ta comple ta de ma té ri as di dá ti cos e- es ma te ri al descar tá vel, e a con cen tra ção existen te no
co la res que forem in dis pen sá ve is para o de sem pe
mer ca do. O re sul ta do é que as des pe sas dos es-tu
nho do alu no e que se rão por eles uti li za dos no decor
dan tes e suas famí li as se tor nam ex tre ma men te ele
rer do ano le tivo.
va das, quase in su por tá ve is.
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A po lí ti ca de pre ços dos li vros didá ti cos con tras
ta flagran te men te com a pra ti ca da nos de ma is seg
men tos do mer cado. As edi ções po pu la res, co mer ci
-a
li za das em gran de nú me ro de pon tos de venda, cons
tu mam ser ven di das por pre ços en tre um quin to e um
sex to do co bra do pela mé dia dos li vros di dá ti cos. As
de ma is edi ções comer ci a is – fic ção e não ficção –,
cons tu mam cus tar em tor no da me ta de. Isso ocor re
em bo ra se sai ba que as ti ra gens dos li vros didá ti cos
cons tu mam ser bem mais ele va das.
Esse qua dro tem de i xa do in dig na das as famí li as
que se vêem for ça das a de sem bol sar um vo lu me
subs tan ci al de re cur sos para ga ran tir a seus filhos o
ma te ri al de estudo. Tra tam-se de famí li as que fazem
sa cri fí ci os para man ter os filhos na es co la, freqüen- te
men te em es ta be le ci men tos par ti cu la res, ar cando já,
nes se caso, com as des pe sas de ma trí cu la. Ou tras,
mes mo ten do filhos na rede pú bli ca de en si no, não
têm aces so, por di ver sas ra zões, aos pro gra mas ofi
- ci
a is de dis tri bu i ção de ma te ri al escolar.
A pre o cu pa ção não é ape nas nos sa. Tra mi tam
no Con gres so di ver sos pro je tos re la ci o na dos com o
li vro di dá ti co. De se ja mos tra zer nos sa con tribuição,
não ape nas como um pro je to a mais, mas como um
tex to sim ples, en xu to, que terá con di ções de apro-va
ção por não in ter ferir nas leis de mer ca do ou na li ber
da de de es co lha do pro fes sor e da esco la.
Sa be mos que o mer ca do edi to ri al bra si le i ro é
mais es tre i to do que faria su por a nos sa po pu la ção e
que, des sa forma, os li vros di dá ti cos trans for mam-se,
por as sim dizer, em um fi lão para as empre sas do -se
tor. Uma par ce la sig ni fi ca ti va das edi to ras bra si le i ras
tem nos li vros di dá ti cos a ma i or par te de sua ren da.
Ou tra par cela se es pe ci a li zou no seg men to. Pode-se
su por que exis ta um en ten di men to, ao me nos tá cito,
en tre as edi to ras envol vi das nes se pro cesso. Ope ram
com trun fos que lhe abrem ca minhos. O mais im por
tan te: têm uma cli en te la ca ti va, pois os alu nos e seus
pais são com pe li dos a comprar os li vros, não po den
do abrir mão de les, sob pena de com pro me ter o apro
ve i ta men to es colar.
Com o ob je ti vo de com ba ter essa mani pu la ção
de pre ços – e di an te da in con ve niên cia de im por -al
gum tipo de con tro le di re to –, pro po mos que os li vros
di dá ti cos, para se rem ad qui ri dos com re cur sos pú-bli
cos se jam avali a dos e apro vados por co mis são es pe
ci a li za da, levan do-se em con ta seu con te ú do, con- di
ções de apre sen ta ção e aca ba men to, e tam bém o
cus to do exem plar, in clu si ve para o consu mi dor par
- ti
cular. Nes se sen ti do, de ter mi na mos que cons ti tua- re
qui si to para a aqui si ção de li vros di dá ti cos com re cur
sos pú bli cos a prá ti ca de igual pre ço, por par te da -edi
to ra, para os con su mi do res par ti cu la res.
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De se ja mos evi tar, pa ra le la men te, o elevado
cus to ge ra do pela substi tu i ção for ça da dos li vros a
cada ano le ti vo, im pe din do seu aprove i ta men to por
mais de um mem bro da mes ma famí lia. Acres cen
ta-se as sim, aos seus já pe sa dos en car gos fami li a res
a despe sa ele vad da com os li vros exi gi dos pelas ins
- ti
tu i ções de en si no, quan do não com a pró pria ma trí-cu
la. O obje ti vo é com ba ter a uti li za ção de li vros des car
tá ve is, a prá ti ca de modifica ções em pe que na es cala
e as condi ções visi vel men te ina de qua das de apre
sen ta ção e aca ba men to que one ram o Poder Pú blico
e as famí li as. Tra ta-se de um des per dí cio ab sur do de
re cur sos.
Ca be rá ao Mi nis té rio da Edu ca ção super vi si
-o
nar o cum pri men to da pre sen te lei. Já exis te no -Mi
nis té rio uma co mis são en car re ga da das ques tões
vin cu la das ao li vro di dá ti co. Po de rá ain da, medi an te
con vê nio, de le gar aos es ta dos e aos mu ni cí pi os as
res pon sa bi li da des aqui fi xadas.
Não so mos, evi den te men te, contrá ri os à li ber
dade que devem ter os pro fes sores e os esta be le- ci
men tos de en sino para a es colha dos livros que se -uti
li za rão em sala de aula. Também não que re mos, ao
com ba ter os abu sos de pre ço, le var à supo si ção de
que pro po mos aos es tu dan tes con ten ta rem-se com
pro du tos de bai xa qua li dade. Ao con trá rio, dese ja mos
que um nú me ro cada vez mai or de alu nos de nossas
es co las possa contar com ma te ri al didá ti co de bom
nível – mas a preços ra zoáveis, até como for ma de -re
forçar o proces so de uni ver sa li za ção e qua lificação
do en si no bra si le i ro.
Sala das Ses sões, 20 de mar ço de 2002. – Se
na dor Freitas Neto.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA
LEI Nº 8.078, DE 1 1 DE SETEMBRO DE 1 990
Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências.
O Pre si den te da Re pú bli ca, faço saber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a seguin
te lei:
....................................................................................

(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os pro
je tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co mis
sões com petentes.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lobão) – Encer
rou-se ontem o prazo para apresentação de emendas ao
Projeto de Resolução nº 6, de 2002, de autoria do Se- na
dor Waldeck Ornelas, que altera o Regimento Interno do
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Senado Federal para disciplinar as comissões temporá
- ri
as destinadas ao estudo de tema determinado.
Ao Pro je to não foram ofere ci das emen das.
A ma té ria, ane xa da ao Pro je to de Re so lu ção
nº 81 , de1 999, nos ter mos do Re que ri men to nº 472,
de 1 999, vai às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Justi ça e
Ci da da nia, e Di re to ra.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO) –
Sr. Pre si den te, peço a pala vra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
tem a pa la vra pela or dem.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO) –
Sr. Pre si den te, so li ci to a mi nha inscri ção para uma- co
mu ni ca ção ina diá vel, no mo men to opor tu no.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
será ins crito.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Concedo
a palavra ao Senador Ro berto Requião, por 20 minutos.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre
- si
dente, Srªs e Srs. Senadores, dois assuntos, que pretendo
tratar de maneira breve, trazem-me à tribuna nesta tarde.
Gostaria de contar com a presença no plenário dos
outros dois Senadores do Paraná, os Senadores Álvaro
Dias e Osmar Dias, quando for tratar do segundo deles.
O pri me i ro as sun to, Sr. Pre si den te, é a guer ra
que as fá bri cas de pne us, que o car tel for ma do por
Go od ye ar, Fi res to ne e Pi rel li – que tem con tado com
a aju da do Go ver no bra si le i ro – trava con tra as pe que
nas e mé di as em pre sas bra si le i ras.
Todos nós acompanhamos a grande guerra con
tra a compra, no exterior, de pneus de meia-vida. Re
- al
mente, nunca simpatizei com a idéia de vendermos
pneu de meia-vida, comprados na Europa, no mer cado
brasileiro. Mas essa guerra, que levou ao crescimento
da indústria de re capagem e que ultimamente provocou
a construção de fábricas de remoldagem no Brasil – à
semelhança do que faz a Inglaterra com o pneu Colway,
quase sempre o vencedor do famoso Rali Paris-Dakar
–, viabilizou a instalação dessas fábricas e, mais do que
isso, conseguiu aumentar a vida útil dos pneus vendidos
no mercado brasileiro e diminuir, de forma radical, o -pre
ço dos pneus para os consumidores.
Foi produtiva a guerra. Na primeira fase, não con
tou mu ito com a minha simpatia. Na segunda, na fase
de remoldagem de pneus a partir de insumos impor- ta
dos, de carcaças im portadas, quando é retirada com
pletamente a borracha e o pneu é remoldado por inteiro,
com grande qualidade, dando início a um embrião da- fa
bricação de pneus pela indústria nacional, de pneus
verdadeiramente brasileiros, o processo me atrai.
Mas há a adesão do Governo Federal ao car tel
das grandes distribuidoras e fabricantes estrangeiros de
pneus, e pretende-se agora tratar a compra do insumo,
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da carcaça exclusivamente destinada à re moldagem do
pneu da mesma for ma que se trata a compra do pneu
de meia-vida para ser utilizado no mercado interno.
Surgiu uma portaria sobre isso, sem nenhuma
substância legal. Não justificou nenhum prejuízo ao meio
ambiente e nem destacou, de forma clara – ou seja, omi
tiu-se, de forma absoluta –, o provável prejuízo econô- mi
co que a indústria ”brasileira“ de pneus poderia sofrer.
Hoje, te mos essa guer ra dura tra vada pe los-fa
bri can tes de pne us na ci o na is a par tir de in su mos -im
por ta dos – como, aliás, no Re ci fe, em Per nambuco,
faz-se com a re cicla gem do chum bo das ba te ri as, a
famosa fábri ca de ba te ri as Mou ra.
O Ministério do Meio Ambiente pretende fazer votar
no Conama uma resolução proibindo a importação de
carcaças como insumo para a remoldagem de pneus, ou
seja, para a reconstrução de pneus que têm toda a qua
- li
dade do novo e uma garantia de rodagem maior do que a
dos pneus fabricados pelas multinacionais no Brasil.
Faço aqui um ape lo de mo de ra ção ao Mi nis té rio
do Meio Ambi en te. Estão ten tan do que brar fá bri cas
que re sul ta ram de in ves ti men tos pesa dís si mos de
em pre sá ri os bra si le i ros. Uma de las, talvez a prin ci pal,
mon ta da no meu Esta do, nos ar re do res de Cu ri ti ba,
por um gru po de em pre sá ri os para na en ses com gran
de ca pa ci da de de or ga ni za ção e vi são de futu ro. É o
iní cio de uma fu tu ra fábri ca de pne us bra si le i ra, do-co
me ço ao fim – a car caça e a re mol da gem.
O Governo bra sileiro, em vez de proteger as em
presas brasileiras, toma providências para evitar que
elas se instalem. E essa famosa re união do Co nama
tem hoje na pauta a proibição da importação de car-ca
ças. Querem, com um golpe de mágica, levar à falência,
sucatear e eli minar investimentos de US$20 milhões.
Fica aqui o pro tes to de um Se na dor do Pa ra ná.
La men to que os ou tros dois Sena do res do meu Esta
do, Osmar Dias e Álva ro Dias, não es te jam no ple-ná
rio nes te mo men to; mas te nho cer te za de que o pro
tes to de S. Exªs se ria seme lhan te ao meu.
Quero de ixar claro que não se trata de defender a
compra, a meu ver absurda, de pneus de meia-vida.
Trata-se de viabilizar e legalizar a compra de um insumo
fundamental para a fabricação de um pneu reciclado, de
um pneu novo. Aliás, o Uruguai já protes tou jun to ao
Mercosul contra essas proibições, e, inclusive, com o
voto da representante do Brasil, hou ve a liberação.
Mas, ago ra, a pres são da Go od ye ar, da Fi res- to
ne e da Pi rel li quer fazer o Co na ma esta be le cer uma
pro i bi ção de finiti va para a im por ta ção da maté ria-pri
ma ne ces sá ria à re mol da gem dos pne us fabri ca dos
em Cu ri ti ba, no meu Esta do do Pa ra ná.
Fica aqui um alerta e fica uma indagação: temos tantos
candidatos aPre si den te da Re pú bli ca, Pre
sidente Edison
Lobão. Por que el
es não se ma ni fes tam a res peoi tda defesa das nossas empresas? Fazem poses, caras e bocas na
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televisão, mas eu gostaria de saber se muda algo no Brasil
em relação ao apoio às empresas brasileiras.
Já ci tei des ta tri bu na, on tem, um dado de fi ni ti vo,
mor tal para o ne o li be ra lis mo prati ca do pelo Exe cu ti vo
bra si le i ro. Antes dos Fer nan dos, o Bra sil par ticipava,
Se na dor Gil ber to Mes tri nho, com mi se rá vel 1,2% no
co mér cio mundi al. Hoje, esse nú me ro, já mi se rá vel,
caiu para 0,8%, ape sar de toda a aber tu ra, de toda a
vas sa la gem e de toda a sub ser viên cia.
Espe ro que o Co na ma abra os olhos e que essa
em pre sa bra si le i ra, Se na dor Osmar Dias, não seja- fe
cha da pelo ar bí trio, pela to li ce, pela ba ba qui ce de
uma de ci são, de uma re so lu ção que só aten de ao-in
te res se de mul ti na ci o na is.
O Sr. Osmar Dias (Blo co/PDT – PR) – Se na dor
Ro ber to Re quião, V. Exª me conce de um apar te?
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Com pra zer, con cedo um apar te ao Sena dor do Pa- ra
ná, meu com pa nhe i ro Osmar Dias.
O Sr. Osmar Dias (Bloco/PDT – PR) – Sena dor
- bi
Ro ber to Requião, na verdade, eu esta va no meu ga
ne te, despachando, quando ouvi o apelo de V. Exª para
que eu comparecesse ao plená rio do Senado. Aqui -es
tou, vim ra pidamente para aten der ao apelo de V. Exª.
Sobre o pri me i ro assunto que V. Exª abor da, quero- di
zer que tam bém acompa nhei as diligências para que
esse assun to seja resolvido. Como V. Exª está lideran
do esse processo, acompa nho as suas gestões, tan to
é que assi na mos juntos um pro jeto de decre to legis-la ti
vo para solucionar o pro blema. Coloco-me, por tan to, à
disposição de V. Exª para outras ges tões. Aguar do o
segundo assun to, que me fez vir ao plená rio.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – O
se gun do assun to é ex tra or di na ri a men te im por tan te,
Se na dor Osmar Dias.
V. Exª fez parte dos dois últimos governos peeme
debistas do Paraná: do Governo comandado por seu- ir
mão, Senador Álvaro Dias, e do Governo comandado por
nós dois. V. Exª como Secretário da Agricultura extre-ma
mente influente no projeto de um Governo voltado para a
agricultura e a produção, e eu na condição de Governador.
V. Exª sabe que o atual Governo do Paraná inau-gu
rou, noticiando em todos os jornais brasileiros, em páginas
duplas e coloridas, a ponte de Porto Camargo, obra que foi
iniciada no Governo de Álvaro Dias, anterior ao meu.
Inclu si ve, Senador Álvaro Dias, faço aqui um -re
paro a sua assesso ria de imprensa. Li uma nota, no
Pa ra ná, que de clarava que V. Exª ha via co me ça do a
obra, que ha via sido pa ralisada no Gover no poste ri or.
Não é bem assim. A obra foi paralisada no Gover no de
V. Exª, em ju nho, e eu assu mi em mar ço do ano -se
guinte. Qu ando assu mi o Gover no, a obra já estava-pa
ralisada havia oito me ses. Sim plesmente não a re- to
mei por al guns motivos que, sendo o desejo de V. E xª,
eu pode ria expor nes te momento.
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Minha in tenção é estabelecer um comparativo -en
tre essa euforia, essa inauguração com a presença do
Presidente da República, com a publicação em todos os
jornais nacionais, com os milhões gastos em publici-da
de e comunicação, e o preço da ponte.
Acredito que o Senador Álvaro Dias, então Gover
nador, paralisou a obra devido à pres são dos empre-itei
ros para obter re ajustes. O Paraná não estava, como- to
dos os Estados brasileiros, em situação eco nômica-su
peravitária. Não estava em má situação – fui sucessor
do Álvaro e sei que ele me entregou o Estado em boas
condições –, mas não podíamos jogar di nheiro fora e
havia pressão dos empreiteiros para aumentar o preço
da obra. O Álvaro paralisou a obra e eu, pensando que o
motivo dele havia sido esse, Senador Pau lo Souto, não
a reto mei, porque queria que o contra to ca ducasse para
podermos re discutir aqueles preços. E as minhas- ra
zões eram claras: licitei uma ponte sobre o mesmo rio
Paraná, em Guaíra, que foi orçada pela empreiteira que
ganhou a licitação em R$13,5 mi lhões. Na época, eram
US$1 3,5 milhões, porque o dólar estava ao par com o
real. Era uma ponte de quase quatro quilômetros.
O Governador Jaime Lerner inaugura, agora, uma
ponte de 2,926 mil metros ao custo de R$63 milhões. Cus
ta mais ou menos R$21 mi lhões o quilômetro da ponte
que S. Exª inaugurou, euforicamente, na companhia do
Presidente da República, com a presença de emissoras
de televisão – Rede Globo, SBT e Record –, jornais e um
festival de dinheiro e de despesas para comemorar.
Ora, a licitação para a construção da ponte de Gu
aíra foi vencida por uma empresa pela quantia de R$14
milhões – va mos ar redondar. A Ele trosul e o DNER já
haviam investido numa ponte de ser viço para a cons-tru
ção da Usina de Ilha Grande, que depois foi cancelada,
mais ou menos R$6 milhões. Assim, foi constru í da uma
ponte de quatro quilômetros por R$20 milhões, ou seja,
ao custo de R$5 milhões o qui lômetro, quantia que, na
minha matemática, é muito diferente de R$21 mi lhões.
Assim, co lo quei as bar bas de mo lho e, como o
Álva ro ha via pa ra li sa do a obra, não a re to mei.
No entanto, a ponte, em relação ao início da obra,
no Governo Álvaro Dias, devia ter tido diminuição de -pre
ço. E por que diminuição de preço? Porque quando nós
sustamos a construção da Usina de Ilha Grande, o nível
do rio baixou para efeito do cálculo da altura da ponte. E
baixou por quê? Porque a ponte ficava a jusante da Usi
na de Ilha Grande. O rio subiria com a construção da- re
presa. Não construída a represa, o rio ficaria nos seus
- li
mites históricos e normais. Por tanto, deveria haver um
- re
baixamento na ponte e nos aterros e, conseqüentemen
te, redução no custo. Ao invés de redução no custo, nós
tivemos uma obra com o custo total, incluindo os 2.926
metros da ponte e 1 3 quilômetros do aterro, de
R$155.589.995,81 – valor quatro vezes maior do que o
preço de qualquer ponte construída por preços decentes
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no Brasil. E o Fer nando Henrique Cardoso foi inaugurar,
foi festejar. O Estado e a União gastaram fortunas na-co
municação ao Brasil do progresso do Paraná.
A construção dessa ponte não tinha de ser discu
- ti
da aqui na tribuna do Senado da República. Essa discus
são deveria ser travada numa delegacia de polícia, que
iria apurar o superfaturamento e mandar os corruptos
responsáveis pelo sobrepreço da obra para a cadeia.
O Álvaro, na primeira etapa da construção da pon
te, que terminou em julho do ano em que concluiu o seu
Governo, pagou e não deu nenhum reajuste. Os preços
posteriores foram, além de magnificados em sórdidas
concorrências, acrescidos de taxas absolutamente in- crí
veis. A ponte cuja construção determinei, ligando Gu aíra
a Mundo Novo, no Paraguai, a maior ponte fluvial do Bra
sil, com 3.997 metros, que foi licitada pelo preço de 13
milhões e pouco mais, do investimento anterior do DNER
e da Eletrosul, custou ao Governo do Paraná a bagatela
de R$31 mi lhões. Preço da ponte, 1 3 milhões e pou-qui
nho; ressarcimento de equipamentos e mão-de-obra -pa
rada, 7 mi lhões e pouco; medições corrigidas, 3 milhões
e pouco. Uma ponte licitada por 13 milhões, custa para o
Estado 31 milhões, mas mesmo assim, com a malan-dra
gem que fizeram com o meu contrato, com reajustes e- ju
ros pro rata absurdos, o preço do quilômetro subiu a me
nos de R$10 milhões. A outra, no mesmo rio, custa 21.
Então, em vez de festejarmos essa ponte, Gover-na
dor Álvaro Dias, temos é que fazer a denúncia. O que se
festeja, hoje, é a corrupção; o que se festeja, hoje, é o- so
brepreço; o que se festeja, hoje, com a presença do Pre
- si
dente da Repú bli ca, é a pa ti faria nas obras públicas do
Governo do Paraná. E dois Boeings foram lá, com 1 20 -pas
sageiros cada um; a corte toda. Aspones, supones e asses
sores de toda natureza, dos pequenos aos grandes, dos
grandes aos pequenos pilantras, todos festejaram com
champanhe, caviar, iguarias finas fornecidas pelos empre
- i
teiros que enriqueceram à custa do Estado do Paraná.
Meu Deus! Como se ma ni fes tam a res pe i to dis
so os can di da tos à Pre si dên cia da Repú bli ca? E a
CPI das Obras Pú bli cas que nun ca pôde ser apro-va
da no ple ná rio des te Se na do Fede ral? Vamos ten tar
res ta be le cer a mora li da de no Para ná.
Ago ra, Se na dor Lo bão, per gun to-lhe: não fosse
a TV Se na do e esta tri bu na aber ta para o Bra sil, como
é que po de ría mos dis cu tir a ques tão das pon tes -su
perfa tu ra das do Para ná?
O Sr. Álvaro Dias (Blo co/PDT – PR) – Per mi
te-me V. E xª um apar te, Se na dor Ro ber to Requião?
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Com pra zer, Se na dor Álva ro Dias.
O Sr. Álvaro Dias (Bloco/PDT – PR) – Prime i ra
mente, devo pedir escusas pelo equívoco da assessoria
de imprensa, referido por V. Exª. Realmente, para-lisa
mos a obra assim que concluímos a parte inicial, que é
essencial, que é a obra da fundação e da colocação dos
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pi la res. Inclu si ve, é bom des ta car que essa é a par te
mais cara da obra.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Sem re a jus te, R$1 4.1 53,00.
O Sr. Álvaro Dias (Bloco/PDT – PR) – Exatamen
te. E é a parte fundamental da obra, exatamente a mais
cara, porque diz respeito à fundação numa localidade
em que a profundidade do rio exigiu, inclusive, a im-por
tação de equipamentos da Alemanha. Por tanto, os pre
ços devem ser considerados em função das dificul-da
des de execução, da sofisticação da ação para que a
obra se complete. O rio tem enorme profundidade -na
quela localidade e exigiu equipamentos especiais -im
portados da Alemanha e a colocação dos pilares. Por
tanto, a parte mais cara da obra ficou pronta an tes do
término do nosso Governo. Não iniciamos a outra etapa
porque não haveria tem po para avançar suficientemen
te. Por isso, não retomamos a obra. V. Exª entendeu
que, exatamente pelo custo da obra, em um tempo de
escassez de recursos, em que não havia a colaboração
do Governo Fe deral, deveria ser postergada a conti-nui
dade da quela obra. Realmente tem razão V. Exª no que
diz respeito à festa que se faz, de forma extraordinária,
com gastos elevados em publicidade, para a divulgação
dessa obra. Trata-se de uma divulgação que realmente
não faz justiça, porque essa obra foi idealizada, pro je
- ta
da e iniciada e teve a sua parte mais cara e difícil exe-cu
tada em um outro Go verno, já há bastante tempo. Por
tanto, V. Exª tem razão em questionar os preços e ob-via
mente terá de nossa parte o apoio para as iniciativas
que vier a tomar, a fim de que se esclareça a utilização
do dinheiro pú blico, para que se verifique se houve-su
perfaturamento nessa obra. Creio que V. Exª tem o di- rei
to de fazê-lo, e todos nós temos o dever de oferecer- to
das as condições para que se busque o esclarecimento.
Se houve o superfaturamento, é preciso verificar quem
são os responsáveis por ele.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Se na dor Álvaro Dias, a obra da pon te tão festejada
pelo nos so Ja i me, nos so Go ver na dor do Pa ra ná, cus
tou qua tro ve zes mais do que o ne ces sá rio!
Quero solicitar à Mesa, Senador Edi son Lo bão, a
transcrição dessas in formações contratuais sobre a obra
de Guaíra. Que isso se transforme para o Brasil inteiro
num emblema, numa bandeira, numa demonstração de
como agem os patifes no sobrepreço da obra pública!
Eu já a havia licitado. Não havia maneira de ampliar
o custo da obra.Mas eles tinham que financiar campa
nhas de prefeitura, cai xa dois, compra de Deputados na
Assembléia, enfim, e
ssa prática toda do Jaime e do PFL
do Paraná. Não acredito que o PFL nacional seja assim,
mas o de lá eu co nhe ço bem. Aliás, o Ja i me é um PFL
impor ta do, é um ad ven tí cio, um epí gono. Che gou-de
pois da hora. Veio do PDT, pas sou por ou tros Par ti dos
– ou ten tou pas sar por ou tros Par ti dos – e apor tou no
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PFL do Paraná, para o desgosto dos pefelistas sérios de
todo o Brasil, acredito eu.
Peço a transcrição destes dados no
Diário do Se nado e nos Anais do Senado, para consulta dos cidadãos.
Como é que se superfatura uma obra com contrato
fechado por um Governo anterior? Vamos verificar aqui
que, quanto às medições, está tudo bem. Enquanto eu era
Governador, o custo com período de obra paralisada foi
zero. Quanto às medições mais reajustes, já inventaram um
reajuste de 25%. Quanto a ressarcimento de equipamentos
e mão-de-obra parada, quando paralisam uma obra por- al
gum mo ti vo, como, por exem plo, por causa de uma cheia
do rio, chega a R$7,2 milhões, no caso da ponte de Guaíra,
o ressarcimento pela obra parada. Daí vêm as outras brin
cade i ras: di ferenças de me di ção, di fen
reças pro rata.
Sr. Pre si den te, pega ram uma pon te qua se pron
ta, com to dos os ele men tos de con cre to de po si ta dos
ao lado do rio para se rem iça dos pe los guin das tes e
co lo ca dos nas ba ses, e trans for ma ram o seu cus to de
R$1 3 mi lhões para R$31 mi lhões. É o Go ver na dor
Ja i me Ler ner! Tris te aqui si ção do PFL do Bra sil!
Senador Edison Lobão, às vezes dizem que sou
duro demais na crítica. Mas como é que chamaríamos,
em bom português, um fato como esse? Em minha -lin
guagem, na linguagem direta que aprendi com meu pai,
na minha casa, na educação que recebi de minha família,
isso é roubo de dinheiro público, é gatunagem, ladroagem!
O Sr. Osmar Dias (Blo co/PDT – PR) – Per mi
te-me V. E xª um apar te?
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Se
V. Exª me per mi tir, Sr. Pre si den te, só para ter mi nar a
mi nha in ter ven ção, con ce de rei um apar te ao Se na dor
Osmar Dias.
O Sr. Osmar Dias (Bloco/PDT – PR) – Sr. Presiden
te, serei breve. O Senador Roberto Requião faz uma-de
núncia grave de superfaturamento de uma obra que está
sendo divulgada em todo o País como a obra mais impor
tante do atual Governo do Paraná. Sob a mesa do meu-ga
binete, há um jornal de circulação nacional que dedica duas
páginas de propaganda a respeito dessa ponte. Eu gostaria
de saber, Senador Roberto Requião, qual seria o preço real
dessa obra se não houvesse o superfaturamento?
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Se ria um quar to do pre ço.
O Sr. Osmar Dias (Blo co/PDT – PR) – Cer ca de
R$40 mi lhões?
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Cer ca de R$37 mi lhões.
O Sr. Osmar Dias (Blo co/PDT – PR) – E qual foi
o valor da obra?
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – O
va lor foi de R$1 55 mi lhões.
O Sr. Osmar Dias (Bloco/PDT – PR) – Foram
R$155 mi lhões. Por tan to, hou ve um su perfaturamento.
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O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Re pre sen ta um Bo e ing a mais, o pre ço de um Bo eing.
Sal va ria a Transbra sil!
O Sr. Osmar Dias (Bloco/PDT – PR) – Houve um
superfaturamento de R$11 5 milhões a R$120 mi lhões,
o que, segundo os meus cálculos, embora não seja téc
nico em estradas, Senador Roberto Requião, daria para
recuperar mais de mil quilômetros de estradas aban-do
nadas pelo atual Governo do Para ná, as quais hoje-im
pedem que a safra do Para ná, que está sendo colhida
agora, bem como a do Mato Grosso, que virá pela pon
te, seja escoada pelo transporte ro doviário. A ponte vai
ligar o Mato Grosso ao Paraná, que neste momento
conta com estradas em estado la mentável. Dessa -for
ma os caminhões que vêm do Mato Grosso vão que
brar, com certeza, ao passa rem pe los buracos exis-ten
tes nas estradas do Paraná. Então, se é roubalheira,
precisa ser investigada. Sugiro que o Par ti do de V. Exª
dê entrada, na Assembléia Le gislativa do Paraná, em
um re querimento propondo uma CPI, que, te nho cer
- te
za, será apoiada pelo nosso Partido.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Vou soli ci tar à Mesa que en ca mi nhe o tex to do meu
dis cur so e o do cu men to trans cri to como par te dele ao
Mi nis té rio Pú blico Fe de ral e ao Mi nis té rio Pú bli co do
Pa ra ná, porque hou ve di nhe i ro fede ral tam bém na
cons tru ção des sa pon te.
Sr. Presidente, vou me permitir roubar mais um- mi
nuto. Aliás, hoje estou abusando; não deveria nem falar,
pois já falei duas vezes nesta semana. Mas, como os ora
dores inscritos não se apresentaram, V. Exª teve a gen
- ti
leza de me oferecer este primeiro espaço do Expediente.
O problema das estradas do Paraná é terrível. Não
conseguimos mais trafegar. As estradas estão simples
mente liquidadas. Mas há pedágio. Há um pedágio ma
- ra
vilhoso. Senador Edison Lobão, agora é época da safra, e
um caminhão de soja que sai do oeste do Paraná em di- re
ção ao porto de Paranaguá, de Foz do Iguaçu ou de Cas
cavel, paga R$279 de pedágio. Senador Osmar Dias,
R$279 são suficientes para pagar mais ou menos quinze
sacas de soja. São cerca de dois mil caminhões por dia na
época da safra. Então, por dia, os produtores deixam, no
pedágio do Paraná, trinta mil sacas de soja. São 300 mil
sacas de soja em dez dias e 900 mil sacas de soja por
mês, sem que os tais concessionários do pedágio tenham
plantado um único grão de soja. Eles se transformaram
numa espécie de chupa-cabra do produtor.
O nosso produtor é maravilhoso. Estamos produ-zin
do no Paraná, como também em Mato Grosso e em Go
iás, soja com uma produtividade 30% acima da ameri-ca
na. Mas lá não tem esse raio desse chupa-cabra ou con
cessionário de pedágio a nos roubar 900 mil sacas ao
mês, tirando o lucro do produtor, prejudicando o Estado.
E inauguram, com a presença do Presidente, um
trambique em cima do rio Paraná. Será que o Pre
si den te
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Fer nan do Henri que não tem nada mais sé rio a fazer
na vida do que ina u gu rar obra su per fa tu ra da?
Fica a mi nha in dagação à Li de ran ça do Go ver
no nes ta Casa.
Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre sidente.
Mu i to obri gado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SENADOR ROBERTO REQUIÃO EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210 do
Regimento Interno.)
CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA
CARTA DE CURITIBA
Pelo Cumprimento da Resolução Conama Nº 258/99
Para Combater a Dengue
A Câ ma ra Muni ci pal de Cu ri ti ba, cum prin do seu compro
mis so cívi co de zelar pela sa ú de pú bli ca, pelo meio am bi en te e
pelo res pe i to às leis, re alizou o Fórum de Deba tes deno mi na do
“Guerra Contra os Pneus Velhos – Resolução do Conama
para combater a Dengue.”
Considerando que nos debates ficou claro:
1. que a epi de mia da den gue está fu gindo do con tro le das
au to ri da des de sa úde;
2. que é im pe ri o so usar to dos os me ca nis mos dis po ní ve is
e os re cur sos exis ten tes, para for mar um mu ti rão na ci o nal numa
cru za da con tra a den gue;
3. que esta é uma ta refa de to dos – Gover no Fede ral, -Go
ver nos Esta du a is, Gover nos Mu ni ci pa is, E nti da des de Classe,
Impren sa, Ambi en ta lis tas, ONG (Orga nizações Não-Go ver- na
men ta is), Empre sas, Uni ver si da des, E sco las, Asso ci a ções de- Ba
ir ro e de cada ci da dão com pro me ti do com um Bra sil melhor;
4. con si de ran do o atu al esta do de de se qui lí brio am bi en tal,
ca u sado prin ci pal men te pela falta de sane a men to bá si co, des-tru i
ção dos rios e suas res pec ti vas ma tas ci li a res, des ma ta men to,
con ta mi na ção ge ral dos ambi en tes na tu ra is e ur ba nos, os pne u s
in ser ví ve is tor nam-se os prin cipais es pa ços de re pro du ção do
mos qui to Ae desAegy pti, trans mis sor da den gue;
5. que ja exis te le gis la ção con sis ten te que obri ga a cole ta
e des tru i ção de t odos os pne us inser ví ve is exis ten tes no ter ri tó rio
na ci o nal, que é a Re so lu ção Co na ma nº 258/99, apro va da no dia
26-8-99 há mais de dois anos e meio;
6. que po de ro sos inte res ses comer ci a is in ten tam anular
esta con quis ta da sa ú de públi ca e do meio am bi en te (Re so lu ção
Co na ma nº 258/99), para pri vi le gi ar o capit al em detri men to dos
in te res ses do cidadão;
7. que a Re ce i ta Fe de ral e o Iba ma não es tão exi gin do o
cum pri men to des ta lei e con se qüen te men te colo can do em ris co a
sa ú de públi ca no Bra sil;
8. que foi aprova da audiên cia pú bli ca na Câ ma ra Fe de ral
com o obje ti vo de es cla re cer qual a ver da de i ra ra zão de não- es
tar sen do cumpri da a Re so lu ção Co nama nº 258/99, com gra ve
pre ju í zo para o com ba te à den gue;
Este Fórum conclui:
9. exi gir o imedi a to cum pri men to da lei vi gen te (Re so lu ção
Co na ma nº 258/99), re a li zan do um es forço junto a todas au-to ri
da des cons ti tu í das para que o tex to le gal, sem re tro ces so, prin
- ci
pal men te, manten do-se a ínte gra de seu art. 6º, seja ri go ro
- sa
men te apli cado;
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10. fica a Câmara Mu nicipal de Curitiba comprometida a dar
a mais ampla repercussão às conclusões apontadas nesta Car ta de
Cu ri ti ba, especialmente ao Ministério Pú blico e a to dos os Juízes
Federais, De sembargadores e Mi nistros do Supremo Tribunal Fe
- de
- si
ral e Superior Tribunal de Justi ça, ao Excelentíssimo Senhor Pre
dente da República, a todos os Ministérios e Empre sas Pú blicas, a
todos os Senadores da República, aos De putados Federais, às
Assembléias Legislativas, às Câmaras de Vereadores e a todos
os
Con se lhe i ros do Conama;
1 1 . fica a Câma ra Muni ci pal de Curi ti ba com pro me ti da a
en vi ar ofício ao Se nhor Mi nis tro do Meio Ambi en te, em nome dos
Se nho res Vere a do res e de to dos que par ti ci pa ram des te Fó rum
so li ci tan do que ele re ti re da pa u ta da Reu nião do Co na ma de
21-3-02 a pro pos ta de mu dan ça de t ex to da Re so lu ção Co na ma
nº 258/99, man ten do inal te ra do o seu tex to até as con clu sões de
Audiência Pú bli ca aprova da na Câ ma ra Fe de ral com o ob je ti vo de
es cla re cer qual a ver da de i ra ra zão de não es tar sen do cum pri da
a Re so lu ção Co na ma nº 258/99;
12. final men te, fica decla ra da a guer ra con tra a dengue,
con tra os pneus velhos e con tra os in te res ses in confessáveis,
que co lo cam o lu cro aci ma da saúde dos bra si le i ros.
Vere a dor João Cláu dio De ros so/PSDB – Pre si den te
Vere a dor Ney Le pre vost/PSDB – Propo nen te do Fó rum
Vere a dor Ri car do Gomy de/PCdoB – Pro po nen te do Fó rum
Vere a dor Jor ge Mi guel Sa mek/PT – Pro po nen te do Fó rum
De pu ta do Fe de ral Lu ci a no Piz zat to/PFL
Co mis são de De fesa do Con su mi dor, Meio Ambien te e -Mi
no ri as, da Câma ra Fe de ral
Car los Alber to Ri cha/PSDB – Vice-Pre feito de Cu ri ti ba
José Álvaro da Sil va Car neiro – SPVS – Liga Ambi en tal
Con se lhe i ro do Co na ma – ONG da Re gião Sul do Bra sil
Vir gi lio Mo re i ra Fi lho – Con se lhe i ro do Co na ma
CNI – Con federação Na cional das Indús tri as
Fran cis co Si meão/Pre si den te da ABIP – Asso ci a ção Bra
- si
le i ra das Indús tri as de Pne us Re mol da dos
Vere a dor Eli as Vi dal/PSC
Vere a dor Na tá lio Sti ca/P T
Vere a dor Mar ce lo Alme i da/PMDB
Vere a dor Jair Ce zar/PSDB
Vere a dor Ânge lo Batis ta/PPB
Vere a do ra Arle te Ca ra mês/PPS
Luiz Au gus to Sig nor – Pre si den te da Asso ci a ção Ben
to-Gon çal ven se de Pro te ção ao Meio Ambi en te Na tu ral
La u ra Je sus de Mou ra e Cos ta
Re pre sen tan te do Cen tro de Estu dos, De fesa e Edu ca ção
Ambiental
Fran cis co Bor sa ri Net to
Vice-Pre si den te da Asso ci a ção Brasi le i ra de Enge nha ria
Sa ni tá ria e Ambi en tal
Mar ga ri da Ma ria Len zi
Di re to ria do Cen tro de Sa úde Ambi en tal da Se cret a ria -Mu
ni ci pal de Saú de
Fou ad Hus se in Ha i dar
Pre si den te do Insti tu to Naci o nal Gra lha Azul de Pro te ção
Ambiental
Ivens Dru mond
Co or de na dor-Ge ral de Vi gi lân cia Ambi en tal em Sa ú de da
Fun da ção Na ci o nal de Sa úde
Fa bi a no Ne ves Cha ir man do Co mi tê do Meio Ambi en te da
Câ ma ra Ame ri ca na de Co mér cio Brasil–EUA
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pal de Curitiba o Forum de Debates sobre a epidemia de
dengue que grassa no País, em relação ao não o cum-pri
mento da Resolução Conama nº 258/99, por parte das
PDL nº 243/00 e pro pos ta de mu dan ça do tex to da multinacionais do cartel de pneus, que contam, de forma
Re so lu ção Co ma na nº 258/99
incondicional, com o beneplácito do Ibama, órgão que
A Se cre ta ria de Co mér cio Exte ri or, Drª Lytha tem até poder de polícia para exigir o cumprimento das
Spin do la, quan do edi tou a Por ta ria Secex nº 8/00, obrigações ambientais previstas em lei e que, irrespon
não a fun da men tou com as ra zões de sua edi ção. Tais savelmente, só para atender as multinacionais dos pne
ra zões, com cer te za, não se ri am am bi en ta is e, caso us, não está cumprindo com seu papel.
fossem eco nô mi cas, eviden te men te não ape nas
A Carta de Curitiba, emitida por todos que participaram
para aten der aos in te res ses da Na ção, o ca mi nho daquele Forum, no dia 1 8-3-02, há dois dias, estabeleceu:
cor re to se ria o das Sal va guar das, exa us ti va men te- co
1 . Exigir o imediato cumprimento da lei
lo ca do no tex to ori gi nal do PDL nº 243/00.
vigente (Resolução Conama nº 258/99), re-ali
É tão frá gil a Por ta ria Se cex nº 8/00, que sub me
zando um esforço junto a todas as autoridades
tia a de ba te em Ação de Con tro vér sia aju i za da pelo
constituídas para que o texto legal, sem re-tro
Uru guai jun to ao Mer co sul, con tra o Bra sil, foi der ro
- ta
cessos, principalmente mantendo-se a integra
da por una ni mi da de, in clu in do o voto da ju í za ad-hoc
de seu art. 6º, seja rigorosamente aplicado;
in di ca da pelo Go ver no Bra si le i ro, a qual de cla rou,-de
2. Fica a Câmara Municipal de Curitiba
po is de es tu dar os autos do pro ces so, que não ti nha
com
pro
metida a dar a mais ampla repercussão
con di ções de vo tar con tra sua consciên cia e la men- ta
às
con
clu
sões apontadas nesta Carta de Cu-riti
va o equí voco das au to ri da des bra si le i ras.
ba, especialmente ao Ministério Público e a- to
A razão da edição da Portaria Secex nº 8/00, sob o
dos os Juízes Federais, Desembargadores e -Mi
argumento de que pneus remoldados e pneus usados
nistro do Supremo Tribunal Federal e Superior
são a mesma coisa, contrariando a Nota Técnica do pró
Tribunal de Justiça, ao Excelentíssimo Senhor
prio Inmetro, que é o órgão técnico do próprio Ministério a
Presidente da República, a todos os Ministérios
quem a Drª Lytha serve como Secretária de Comércio
e Empresas Públicas, a todos os Senadores da
Exterior, foi apenas atender pedido das empresas do -car
República, aos Deputados Federais, às Assem
tel de pneus, Goodyear, Firestone e Pirelli, que têm con
- ta
bléias Legislativas, às Câmaras de Vereadores e
do com a ajuda do Governo para concorrer no mercado,
a todos os Conselheiros do Conama;
contra as pequenas e médias empresas brasileiras.
3. Fica a Câmara de Curi ti ba com pro
Recentemente, o Senhor Lamy, representante da
metida a enviar ofício ao Senhor Ministro do
Comunidade Econômica Eu ropéia, em vista ao Brasil,
Meio Ambiente, em nome dos Senhores Ve-re
declarou à imprensa que esperava do Governo Brasileiro
adores e de todos os que participaram deste
que revogasse as Portarias Secex nº 8/00, para evitar
Fo rum, solicitando que ele retire da pau ta da
que diversos países europeus ingressasem com o mes
Reunião do Conama de 21 -3-02 a proposta
mo tipo de ação do Uruguai na OMC – Organização
de mudança do texto da Resolução Conama
Mundial do Comércio, onde o resultado sem dúvida seria
nº 258/99, mantendo inalterado o seu texto
o mesmo, desgastando a imagem internacional do Bra
até as conclusões da Audiência Pú blica apro
sil.
vada na Câmara Federal, por unanimidade,
Em cum primento à determinação emanada pela
no dia 1 3-3-02, com o objetivo de esclarecer
Cor te Arbi tral do Mercosul, a Secretaria de Comércio
qual a verdadeira razão de não estar sendo
Exte ri or editou, no dia 8-3-02 (DOU 1 1 -3-02) a Portaria
cumprida a Resolução Conama nº 258/99;
Secex nº 2/02, que formaliza exatamente o que está- re
4. Final men te, fica declarada a guerra
querido no PDL nº 43/00, apenas não entendendo para
con tra a dengue, con tra os pneus velhos e
todos o que ficou evidenciado na disputa com o Uru
con tra os interesses in contestáve is, que co- lo
guai. Sem dúvidas, tão logo os europeus ingressem
cam o lucro acima da saú de dos brasileiros.
com representação na OMC, contra o Bra sil, o que se
O candidato a Presidente da República José Serra,
tem notícia ocorrerá em pouco tempo, o Governo Bra
- si quando ainda Ministro da Saúde, no dia 21-1 1 -01, na -com
leiro e a Secex estarão, mais vez, sendo constrangidos panhia do Governador Jaime Lerner e do Prefeito de Cu
- riti
a modificar sua postura e corrigir seu equívoco.
ba, Cássio Taniguchi, lançou oficialmente o Programa Cu
- ri
Sobre a mesma proteção indecorosa às multina- ci tiba Rodando Limpo, que se trata do primeiro resultado- efe
onais do cartel de pneus foi realizado na Câmara Muni
- ci tivo pelo cumprimento da Resolução Conama nº 258/99,
PRONUNCIAMENTO DO SENADOR
ROBERTO REQUIÃO – 20-3-02
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que obriga as empresas fabricantes e importadoras de
pneus, desde o dia 1 º-1 -02, a coletarem e destruírem os
pneus inservíveis existentes no território nacional, -dan
do-lhes destinação final ambientalmente adequada.
Esse Pro grama, integralmente bancado pela em
presa BC Colway Pne us, do meu estado, já cole tou e
destruiu mais de 1.000.000 de pneus inservíveis na- re
gião metropolitana de Cu ritiba, o que sem dúvida é tam
bém responsável pela não incidência de casos de den
gue de contaminação na região. Os números de tal ta- re
fa estão na Internet (www.curitibarodandolimpo.com.br)
onde a empresa mantém um placar in formativo diário.
Trata-se de um Programa A Custo Zero para os
Cofres Pú blicos, que mereceu do então Ministro José
Serra, no dia 21 -1 1 -01, a frase? “este é um exemplo que
levaremos a todo o Brasil, fazendo dele nossa bandeira
de luta no Ministério da Saúde, referindo-se às tarefa -re a
lizada pela BS Colway Pneus, em parceria com a Pe-tro
bras, coletando e transformando os pneus velhos em
óleo combustível e gás, através de seu co-processamen
to em conjunto com a rocha de xisto betuminoso na Usi
na de São Mateus do Sul, distante 1 70 Km de Curitiba.
No en tan to, mes mo aler ta do diver sas vezes, o
Se nhor José Ser ra, tem fe i to ouvi dos mou cos às -de
nún ci as de que o Iba ma e o MMA, que de ve ri am ze lar
pelo meio am bi en te e nes se caso tam bém pela sa ú de
pú bli ca, dão mos tras de man ter um con lu io inconfes
sá vel com as mul ti na ci o na is do car tel de pne us, a
quem es tão pri vi le gi an do e isen tan do do cum pri men
to de seu com pro mis so am bi en tal, que, se cum prido,
já te ria re ti ra do da na tu re za ou tros cer ca de
5.000.000 de pne us ve lhos, tendo em vis ta que as
mul ti na ci o na is, que tam bém são as ma i o res im por- ta
do ras de pne us do Bra sil, são res pon sá ve is por 95%
dos pne us velhos que se en con tram jo ga dos a céu
aber to, como ber çá ri os ide a is para a pro liferação do
, que trans mi te a den gue.
mos qui to aedes aegy pti
Nada se ouve da parte do Senhor José Serra nes
te momento em que o Ministro do Meio Ambiente in-for
ma que usará, amanhã, dia 21 -3-02, a par tir das 9h na
Reunião do Conama, o rolo compressor do Governo,
para aprovar as modificações propostas ao tex to da Re
solução em questão. Tais modificações, nefastas aos- in
teresses do País, têm sido alertadas pela imprensa e
pela sociedade civil or ganizada, inclusive através de
duas Ações Civis Pú blicas, uma em Brasília e ou tra em
Cu ri ti ba, pela Ingapa, uma ONG que defende exclusi- va
mente o meio ambi en te e a saúde pú blica, e tam bém
pelo Forum de Debates levado a efeito pela Câmara
Municipal de Curitiba e ainda serão questionadas em
Audiência Pú blica aprovada na Câmara Fe deral.
O Ministro do Meio Ambiente, ao invés de atender
os pleitos dos deputados e dos vereadores e sociedade
brasileira, está preferindo Tor nar o Fato Consumado (da
modificação do tex to da Resolução) o quanto antes,

Março de 2002

pois, do contrá rio, tem medo de não mais ter condições
de cumprir seu compromisso, assumido com as mul
- ti
nacionais do cartel de pneus.
Assim, per gun to, Senhor José Ser ra, no caso de
se ele ger Pre si den te do Bra sil, as mul ti na ci o na is do
car tel vão in di car os mi nis tros para elabo rar as Por
- ta
ri as e Nor mativas ao seu ta lan te?
A sociedade bra sileira exige que pelo menos o
Senhor haja no senti do de proceder à auditoria na em
presa BS Col way Pne us, para elaborar um re latório
consistente so bre o que vem efetivamente re alizando e
o nível de interesse que o Brasil tem ou deixa de ter em
sua existência, principalmente no que diz respeito à -ma
nutenção do Programa Cu ritiba Ro dando Limpo e o
cumprimento imediato do que deter mi na a Resolução
comentada, o que por certo, ampliando seus efeitos
para todo o território nacional promoveria o Programa o
Brasil Rodando Limpo, eliminando, A Custo Zero para
os Cofres Pú blicos e preventivamente mais de 34% do
problema da dengue.
E este o meu pro nun ci a men to, senhor pre siden
te, se nho ras e senho res se na do res.
Obri ga do.
Se na dor Rober to Re quião
Ri car do Alipio [ri ca li pio@ter ra.com.br]
Enviada em: Quarta-feira, 20 de Março de 2002 1 1 :57
Para: requi ao@se na do.gov.br
Assun to: Car ta de Cu ri ti ba
CÂ MA RA MU NI CI PAL DE CU RI TI BA
CARTA DE CURITIBA
Pelo Cumprimento da
Resolução Conama nº 258/99
Para Combater a Dengue
A Câmara Mu nicipal de Curitiba, cumprindo seu
compromisso cívico de zelar pela saúde pública, pelo
meio ambiente e pelo respeito às leis, realizou o Fórum
de Debates denominado “Guerra Contra os Pneus -Ve
lho – Resolução do Conama para combater Dengue”.
Con si de ran do que nos de ba tes ficou claro:
1 . Que a epi de mia da den gue está -fu
gin do do con tro le das au to ri da des de sa ú de;
2. Que é impe ri o so usar todos os me
canismo disponíveis e os recursos exis ten
tes, para for mar o muti rão nacional numa
cru za da contra a dengue;
3. Que esta é uma tarefa de todos – Go
verno Federal, Governo Estaduais, Governo
Municipal, Entidades de Classe, Imprensa,
Ambientalistas, ONGs (Organizações Não Go
vernamentais, Empresas, Universidades, Esco
-

MARÇO 2002
Março de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

las, Associações de Bairro e de cada cidadão
comprometido com um Brasil melhor;
4. Considerando o atual estado de dese
quilíbrio ambiental, causado principalmente pela
falta saneamento básico, destruição dos rios e
de suas respectivas matas ciliares, desma-ta
mento contaminação geral dos ambientes na-tu
rais e urbanos, os pneus inservíveis tornam-se
os principais espaços de reprodução do mos
quito Aedes aegypti, transmissor da dengue;
5. Que já existe legislação consistente que
obriga a coleta e destruição de todos os pneus
inservíveis existentes no território nacional, que
é a Resolução Conama nº 258/99, aprovada no
dia 26-8-99 há mais de dois anos e meio;
6. Que po de ro sos in te res ses co mer ci- a
is in ten tam anu lar esta con quis ta da Sa ú de
Pública e do Meio Ambi en te (Re so lu ção Co
na ma nº 258/99), para pri vi le gi ar o ca pi tal
em de tri men to dos in te res ses do cida dão;
7. Que a Re ce i ta Fe de ral e o Iba ma
não es tão exi gin do o cumpri men to desta lei
e conse qüen te men te colo can do em ris co a
sa ú de pú bli ca no Bra sil;
8. Que foi aprovada Audiência Pública na
Câmara Federal com o objetivo de esclarecer
qual é verdadeira razão de não estar sendo
cumprida a Resolução Conama nº 258/99, com
grande prejuízo para o combate à dengue;
Este Fó rum con clui:
9. Exigir o ime diato cumprimento da lei
vigente (Resolução Co nama nº 258/99), re-a li
zando o esforço junto a todas as autoridades
constituídas para que o texto legal, sem re-tro
cesso principalmente mantendo-se a inte gra
de seu Art. 6º, seja rigorosamente aplicado:
1 0. Fica a Câmara Municipal de Curitiba
comprometida a dar a mais ampla repercussão
às conclusões apontadas nesta Carta de Curitiba,
especialmente ao Ministério Público e a todos os
Juizes Federais, Desembargadores e Ministros do
Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de
Justiça, ao Excelentíssimo Senhor Presidente da
República, a todos os Ministérios e Empresas -Pú
blicas, a todos os Senadores da República, aos
Deputados Federais, às Assembléia Legislativas
às Câmaras de Vereadores e a todos os Con-se
lheiros do Conama.
1 1 . Fica a Câmara Municipal de Curitiba
comprometida a enviar ofício ao Senhor Minis
tro do Meio Ambiente, em nome dos Senhores
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Vereadores e de todos os que participam des
te Fó rum solicitando que ele retire da pauta
da Reunião do Conama de 21 -3-02 a proposta
de mudança do texto da Resolução Conama
nº 258/99, mantendo inalterado o seu texto até
as conclusões e Audiência Pú blica aprovada
na Câmara Federal com o objetivo de escla-re
cer qual a verdadeira razão de não estar sen
do cumprida a Resolução Co nama nº 258/99;
1 2 . Fi nal men te, fica de cla ra da a guer ra
con tra a den gue, con tra os pne us velhos e
con tra in te res ses in confessáveis, que co-lo
cam o lu cro aci ma da sa ú de dos bra si le i ros.
Ve re a dor João Cláu dio Deros so – PSDB – Pre
si den te.
Ve re a dor Ney Le prevost – PSDB – Pro po nen te
do Fó rum.
Ve re a dor Ricar do Gomy de – PCdoB – Pro po
nen te do Fó rum.
Ve re a dor Jor ge Miguel Se mek – PT – Pro po
nen te do Fó rum.
De pu ta do Fe de ral Lu ciano Piz zat to – PFL.
Co mis são de De fesa do Con su mi dor, Meio
Ambi en te e Mi no ri as, da Câ ma ra Fe de ral.
Car los Alber to Ri cha – PSDB – Vice-Pre feito de
Cu ri ti ba.
José Álvaro da Silva Carneiro – SPVS – Liga Ambiental.
Con se lhe i ro do Co na ma – ONGs da Re gião Sul
do Bra sil.
Vir gi lio Mo re i ra Fi lho – Conse lhe i ro do Co na ma.
CNI – Con fe de ra ção Naci o nal das Indús tri as.
Fran cis co Si meão/Pre si den te da ABIP – Asso-ci
ação Bra si le i ra das Indús tri as de Pne us Re moldados.
Ve re a dor Eli as Vidal – PSC.
Ve re a dor Natá lio Sti ca – PT.
Ve re a dor Mar ce lo Alme ida – PMDB.
Ve re a dor Jair Ce zar – PSDB.
Ve re a dor Ânge lo Ba tis ta – PPB.
Ve re a do ra Arle te Ca ra mês – PPS.
Luiz Augusto Sig nor – Presi den te da Associação
Bento-Gonçalves de Pro te ção ao Ambien te Natu ral.
La u ra Je sus de Mou ra e Cos ta – Re pre sen tan te
do Cen tro de Estu dos, Defe sa e Edu ca ção Ambi en tal.
Francisco Borsari Netto – Vice-Presidente da Asso
ciação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental.
Mar ga ri da Ma ria Len zi – Dire to ra do Cen tro de
Sa ú de Ambi en tal da Se cre ta ria Mu ni ci pal de Sa úde.
Fou ad Husse in Hai dar – Pre si den te do Insti tu to
Na ci o nal Gra lha Azul de Pro te ção Ambi en tal.
Ivens Drumond – Coordenador Geral de Vigência
Ambiental em Saúde da Fundação Nacional de Saúde.
Fabiano Neves Chairmam – do Comitê de Meio Ambi
ente daa Câmara Americana de Comércio Brasil – EUA.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
será aten dido nos dois re que ri men tos que faz.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Le o mar Qu in-ta
ni lha, por ces são do Se na dor Edu ar do Si que i ra
Cam pos.
S. Exª dis põe de vin te mi nu tos para fazer o seu
pro nun ci a men to.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO.
Pro nun cia o se guin te discurso. Sem re vi são do ora
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Sena do res, re tor no
à tri bu na desta Casa, nes ta tar de, para fazer um-re
gis tro do que en ten do ser mu i to im por tan te para a -his
tó ria do Esta do do Tocan tins. É o res ga te da his tó ria
dos pri mór di os da cri a ção de nos so Esta do.
No úl ti mo dia 1 8 de mar ço, foi come mo ra do o
Dia da Au to no mia, data que ce le bra os qua se 200
anos de luta para a cri a ção do Esta do do Tocantins.
Um dos fatos mais mar cantes da histó ria do nos
so povo, em 1 8 de março de 1809, no Palá cio Real, na
cidade do Rio de Ja ne i ro, o Prín cipe-Regente D. João
assinou o alva rá de criação da Co marca do Nor te de
Go yas, desmem bran do a Pro vín cia de Goyas em
duas: a Comar ca de Go iás, sediada em Vila Boa (atual
cidade de Go iás) e a Co marca de São João das Duas
Barras (atu al Ma rabá), que compreendia os Julgados
de Por to Real, Na tividade, Con ceição, Arraias, São- Fé
lix, Ca valcante, Flores e Ta í ras, poste ri or men te sen do
transferida para São João da Palma (atu al Para nã).
-a
Como titular da nova Comarca, foi designado Jo
quim Theotônio Segurado, um por tuguês nascido na
Vila de Moura, no bairro Alente jo, à época com 34 anos
de idade, que se tornaria figura central na luta pela
emancipação e independência do então nor te de Goiás.
Várias foram as personalidades brasileiras que,
durante to dos esses anos, lutaram pela criação do
Estado do Tocantins. Entre elas, destacamos o Bri ga- de
iro Lysias Augusto Rodrigues, que, em 1 940, defendeu
a criação de um Território Federal do Tocantins, e o Juiz
Feliciano Machado Braga, que, em 1 956, apoiado por
políticos, empresários e populares, lan çou o ”Manifesto
à Nação pela Criação do Estado do Tocantins“.
Fi nal men te, re gis tra mos a luta con tí nua do -en
tão De pu ta do Si que i ra Cam pos, que, du ran te toda a
sua vida pú bli ca, de fen deu a cri a ção do Tocantins,
fato este que se tor nou re a li da de com a pro mulgação
da Cons ti tu i ção de 1 988.
Assim, Sr. Presidente, no intuito de preservar de
forma mais detalhada os principais fatos referentes à-cri
ação do Tocantins, bem como ressaltar a importância do
Dia da Autonomia para o seu povo, solicito o registro nos
Anais desta Casa dos textos em anexo, publicados no
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jor nal Folha Popular, do Tocantins, os quais de forma
minuciosa relatam a luta pela autonomia da quela re gião.
Este re gis tro, Sr. Pre si den te, tem o seu sig nifi- ca
do res sal ta do pela con di ção em que se en con tra essa
nova Uni da de da Fe de ra ção, que, num es forço gi gan
tes co, vem pro cu ran do su pe rar suas pró pri as di fi-cul
da des, fazen do de suas fra que zas a força, de sua po
bre za a condi ção de dar à va lo ro sa gen te que ha bita
aque la re gião uma vida dig na, uma vida de ci dadão
bra si le i ro, que tem os mes mos di re i tos da que les que
vi vem nas pla gas mais aqui nho a das pela sor te, mais
be ne fi ci a das pela na tu re za.
O Tocantins, Sr. Pre si den te, vem mar chan do-cé
le re no rumo da pros pe ri da de, bus can do efeti va men
te ofere cer es sas con di ções a que me re fi ro à sua -po
pu la ção, num es for ço gigan tes co para im plan tar as
- si
suas obras de in fra-estrutura, su pe ran do as ne ces
da des bá si cas, como as de ener gia elétri ca.
Até on tem, ain da éra mos to tal men te de pen
dentes do for ne ci men to ex ter no de ener gia elé tri ca.
A par tir da ina u gu ra ção da usi na hi dre lé tri ca Luís
Edu ar do Ma ga lhães, num mo men to sin gu lar, em
que o Bra sil de pen dia mu i to de novas ge ra ções de
ener gia, o Tocan tins, um Esta do novo, po bre, com
pa re ce não só resol ven do os seus pro ble mas e os
de sua po pu la ção, mas tam bém dan do sua con tri-bu
ição no for ne ci men to de ener gia elétri ca, no ta-da
men te na que las re giões mais ri cas, onde a de man
da re pri mi da se fazia de for ma mais acen tu a da.
Esta mos inves tin do mu ito na edu ca ção, não só
na funda men tal, mas na pro fis si o na li zan te, no en sino
de 3º grau. Há dez anos, o Tocantins ti nha cer ca de
300 uni ver si tá ri os. Hoje, já são mais de seis mil uni
ver si tá ri os, o que ain da é pou co para as nos sas -ne
cessidades. Mas se tra ta de um avanço expressivo
em re lação a uma re a li da de per ver sa, que per sistia
em sub ju gar uma po pu la ção que efeti va men te acre- di
ta no fu tu ro, no Bra sil e, so bre tu do, na pos si bi li da de
de um dia eli mi nar des te País as de si gual da des re- gi
o na is.
Por tan to, Sr. Pre si den te, fica o re gis tro do pe
- di
do para que os Ana is desta Casa ins crevam aqui lo
que con si de ra mos da ma i or im por tân cia para a his- tó
ria da cri a ção da mais nova Uni da de da Fe de ra ção, o
Esta do do To can tins.
Mu i to obri gado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SENADOR LEOMAR QUINTANILHA EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210 do
Regimento Interno.)
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GOVERNO DA PALMA

Proclamação ao povo da Comarca de Palma
“ É tem po de sa cu dir o jugo de um go ver no des
pó ti co: to das as pro vín ci as do Bra sil nos têm dado
este exem plo; os nos sos ir mãos de Go iás fize ram um
esforço in fru tí fe ro, ou por mal de li ne a do, ou por ser- re
ba ti do por for ça supe ri or eles con ti nu am na es cra- vi
dão, e até um dos prin ci pa is ha bi tan tes des ta Co mar
ca ficou a ferros. Seja mos li vres, e te nha mos segu ran
ça pessoal; una mo-nos e prin ci pi e mos a gozar as
van ta gens que nos pro me te a Cons ti tu i ção.
“ Abulam-se es ses tri bu tos que nos ve xam, ou
por ser mos os úni cos que os pa ga mos, ou por não -se
rem con for mes às an ti gas Leis adap táveis a esta -po
bre Co mar ca. Sa ídas de gado, dé ci ma, ban co, pa pel
se la do, en tra da de sal, ferro, aço e ferra men tas ficam
abo li das. To dos os ho mens li vres têm di re i tos aos ma
i o res em pre gos. A vir tu de e a ciên cia, eis os em-pe
nhos para os car gos pú blicos.
“ Todas as cabe ças de Jul ga dos da rão um De
pu ta do para o Go ver no Pro vi só rio. Os ar ra i a is de S.
José, Do min gos, Cha pada e Car mos ficam gozando
da mes ma prer ro ga ti va. Esses De pu ta dos devem ser
ele i tos, e diri gi rem-se ime di a ta men te a Ca valcante,
onde re si de in te ri na men te o Go ver no Pro vi só rio. -De
po is de re u ni dos todos os De pu ta dos, se de ci di rá qual
deve ser a Ca pi tal, e nela re si dir o Go verno.
“ Os solda dos que qui se rem sen tar pra ça de
Infan ta ria vence rão cin co oi tavas por mês e na Ca-va
la ria, seis e meia. Pal men ses, âni mo e união: o Go ver
no cui da rá da vos sa feli ci da de. Viva a nos sa santa-re
li gião, viva o Sr. D. João VI, viva o Prín ci pe Re gen te e
- fi
toda a casa de Bra ga nã. Viva a Cons ti tu i ção que se
zer nas cor tes re u ni das em Lis boa.
“ Caval can te, 1 5 de se tem bro de 1 821 .
“ Joa quim The o tô nio Se gu ra do (Pre si den te da
jun ta Pro vi só ria do Go ver no do Tocan tins), Ma no el
Anto nio de Mou ra Te les, José Ze ferino de Azevedo,
José Ví tor de Fa ria Pe re i ra, Fran cisco Jo a quim Co
- e
lho de Ma tos, Fran cis co Xa vi er de Ma tos, Luiz Pe reira
de Le mos e Jo a quim Rodri gues Pe re i ra”.
Dois dias de po is, 1 7 de se tem bro, Se gu ra do fez
uma se gun da pro cla ma ção ao povo da Co mar ca:
“ Povos palmenses e goianos! Quando o Porto-al
vorou o estandarte da liberdade e da regeneração por
- tu
guesa, havia em Lisboa um Governo nomeado por S.M.
Cavalcante alvora o estandarte da liberdade goiana, re
- si
dindo em Goiás um Governo também nomeado por S.M.
Os portugueses tiveram a aprovação do melhor por -so
beranos, conseguiram as aclamações gerais e co-bri
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ram-se de glória eterna. E não temos nós, os moradores
de Cavalcante, a mesma glória? Go ianos e palmenses!
Todo homem livre tem o direito de gozar de sua liber-da
de. Vós sabeis a que vexames tendes estado sujeitos?
Agora, que todo o povo do Brasil tem sacudido o jugo dos
Capitães-Generais; agora, que Cavalcante nos dá o
mesmo exemplo, sereis os únicos que tereis a paciência
de continuar a supor tar as algemas e as cadeias em que
temos jazido escravizados? Tendes porventura o receio
de que o general de Goiás venha com suas forças escra
vizar-nos? Povos, nem ele tem força, nem que as tivesse
as poderia empregar contra nós. Cinqüenta soldados de
linha! Desses necessita ele em Goiás para conservar o
seu despotismo! Ele sabe que nós temos mil bravos e
destemidos ser tanejos que sepultariam seus soldados
nas gargantas das serras que nos rodeiam. Tem mili-cia
nos? Também nós os temos; todos são irmãos, todos
têm o mesmo interesse; se cá os mandar, eles, em vez
de balas, nos ofertarão ramos de oliveira e, unidos, sob a
bandeira da Constituição, ire mos todos desterrar para
longe um ente monstruoso que se chama Ca pitão-Ge-ne
ral. Povos, abri os olhos e vereis que no Brasil já não há
governadores e Capitães-Generais; já não há juntas de
fazenda, arbitrárias na sua administração; não há mais
Ouvidores e Juízes caprichosos e apaixonados; tudo
está mudado; os povos já não são governados por Paxá,
mas por Governos Provisórios, compostos de homens
mais sábios e mais honrados de cada Província. As jun
tas de fazenda dão todos os meses ao povo conta de sua
administração; os magistrados são homens da Lei. Qu
ando a face do Brasil está mudada, será Goiás a única
Província que fique insensível a seus males? Go ianos!
Nós, os habitantes de Cavalcante, ar voramos o es-tan
darte da liberdade, seja ele o ponto de nossa reunião, e
nós todos seremos felizes! Viva a religião! Viva o Sr. D.
João VI! Viva a Constituição e a liberdade! Vivam os-po
vos das Comarcas de Goiás e Palma! Sala do Governo,
1 7 de setembro de 1 821 . Presidente Joaquim Theotônio
Segurado; Secretário Francisco Joaquim Co elho de -Ma
tos; Manoel Antonio de Moura Teles; José Zeferino de
Azevedo; João Luís de Sousa; Luís Pereira de Lemos;
Joaquim dos Santos e Vasconcelos; Joaquim Pereira”.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Sena dor
Le o mar Quin ta ni lha, a Pre si dên cia de ter mi na seja
aten di do o que soli ci ta V. Exª, até pelo en ten di men to
de que, de fato, o Esta do me re ce essa ho menagem.
Con ce do a palavra ao Se na dor Álva ro Dias.
V. Exª dispõe de 20 mi nu tos para fazer o seu
pro nun ci a men to.
O SR. ÁLVARO DIAS (Bloco/PDT – PR. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre
- si
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dente, Srªs e Srs. Senadores, há uma aspiração nacional
em se passar a limpo este País. E essa aspiração alcan
ça, sem dúvida, todos os setores da sociedade.
Qu an do se re i ni cia o deba te sobre a cha ma da
Lei da Mor da ça, nesta Casa do Con gres so Naci o nal,
ima gi na mos o que po de ria sig ni fi car para a opinião
pú bli ca bra si le i ra o si lên cio do Mi nis té rio Pú bli co em
de ter mi na das ques tões de no to ri e da de.
Tive a primazia de presidir uma CPI nesta Casa, a
CPI do Futebol. E hoje, diariamente, recebo de todo o
País milhares de mensagens questionando os des-do
bramentos da CPI do Fu tebol. A Nação, por intermédio
da mídia, conheceu o relatório final, elaborado com
competência pelo Senador Ge raldo Althoff e aprovado,
por unanimidade, pelos integrantes da CPI do Fu tebol,
que acompanharam de perto a investigação que nos- le
vou a conhecer um submundo de corrupção, de fal-ca
tru as, de ilícitos e de
cri mes pra ti ca dos sob o manto da
im pu ni da de.
Esse relatório foi encaminhado ao Ministério Pú- bli
co. O Dr. Geraldo Brindeiro, Pro curador-Geral da Re
- pú
blica, determinou, a cada instância competente, a ins-tau
ração do correspondente inquérito criminal. Diversos- in
quéritos criminais foram instaurados em Brasília, no Rio
de Janeiro, em São Paulo e em Minas Gerais. Os pro- ce
dimentos iniciais foram, portanto, adotados pelo Minis
- té
rio Público, mas há uma ansiedade, especialmente por
par te daquela parcela da população que é majoritária e
que acompanha o dia-a-dia do futebol em nosso País. Os
primeiros procedimentos foram iniciados, mas as in-for
mações não chegam à opinião pública do País, e, por
isso, há essa expectativa, essa apreensão, o incon-for
mismo e, evidentemente, até a revolta di ante da ausência
de providências mais imediatas e objetivas.
Aca bo de falar por te le fo ne com o Dr. Ge ral do
Brin de i ro, para obter informações a respeito do anda
mento dos procedimentos do Ministério Pú blico. Com
referência ao caso específico que lhe compete, já que o
Parlamentar detém foro privilegiado, o Presidente do
Vasco da Gama e também Deputado Federal Eu rico-Mi
randa tem re presentações que foram encaminhadas
pela CPI do Futebol ao Ministério Pú blico em mãos do
Procurador-Geral da República, Dr. Geraldo Brindeiro.
Informou-me há pouco o Dr. Geraldo Brindeiro que a
Procuradoria ainda não recebeu a resposta à car ta- ro
gatória, encaminhada pela Jus
iça
t bra si le i ra à ame ri
ca na, para a que bra de si gi lo bancá rio no exte ri or e
para in formações a res pe i to do pa tri mô nio do De pu- ta
do no exte ri or e que, por isso, o tra ba lho do Mi nis té rio
Público não está con clu í do.
Sugeri ao Procurador-Geral da República que -es
tudasse a possibilidade de realizar por etapas o seu -tra
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balho, já que há acusação de vários crimes. A lavagem
de dinheiro implicaria a remessa de recursos para o ex
- te
rior e, por conseqüência, a necessidade dessa investi- ga
ção por meio da carta rogatória expedida pela Justiça
brasileira. Mas há outros crimes praticados no cenário
nacional, como sonegação fiscal, apropriação in débita,
falsidade ideológica, crime eleitoral, e, se o Ministério- Pú
blico pudesse encontrar formas tecnicamente viáveis de
proceder por etapas, para oferecer respostas com maior
agilidade, certamente haveria uma compreensão maior
do grande público brasileiro a respeito desse ritual -pró
prio do Estado de direito democrático, que estabelece a
morosidade dos procedimentos, porque exige os cu-ida
dos necessários para se permitir, além da investigação
que se aprofunda posteriormente, ampla oportunidade
de defesa a todos os acusados. Isso prolonga a espera e,
obviamente, estimula a inquietação da sociedade em- re
lação à necessária punição, que deve ser rigorosa, a- to
dos aqueles que praticam crimes em nosso País.
Com re lação aos in qué ri tos ins ta u ra dos nos -ou
tros Esta dos, es ta mos aguar dan do respos ta às in-for
ma ções que so li ci ta mos, exa ta men te para po der, da
tri bu na desta Casa, o Se na do Fe de ral, pres tar con tas
à popu la ção bra si le i ra.
A Câmara dos Deputados tam bém iniciou proce- di
mentos relativamente ao Deputado Eurico Miranda e
certamente dará resposta à aspiração da sociedade de
ver definitivamente sepultada a impunidade neste País.
Foi, sem dúvida, a impunidade que desarrumou, de- for
ma perversa, a administração do futebol. O Senado-Fe
deral instalou a CPI do Futebol, por reconhecer a im-por
tância dessa atividade no cenário econômico e social,
por entender que futebol não é apenas um espetáculo,
mas uma atividade econômica, até então na informali-da
de, que poderia contribuir de forma muito mais signifi-cati
va para o processo de desenvolvimento do País, apre
sentando maior rentabilidade, oferecendo maior opor
- tu
nidade de emprego, salário, renda e receita pública.
Mas há ou tra ver ten te que está a exi gir es cla- re
ci men tos, como o des do bra men to dos tra ba lhos da
CPI. A CPI do Fu te bol apre sen tou pro pos ta de nova
le gis la ção, que tem a pre ten são de re for mar o modelo
de ges tão para o fu te bol do nos so País, trans for man
do essa estru tu ra de ama do ris mo, que ofere ce es-pa
ço às falca tru as, em uma es tru tu ra pro fissional,
conferin do ma i or trans pa rên cia com a pos si bi li da de
de fis ca li za ção, res pon sa bi li zan do di ri gen tes por
even tu a iscri mes que ve nham co me ter, trans for man
do o fute bol em uma ati vi da de com ca rac te rís ti cas
pró pri as do co mér cio, que, como tal, deve ser re gu
- la
men ta do pela le gis la ção co mer ci al e, de ou tro lado,
pos si bi li tan do, ao Minis té rio Pú blico ins tru men tos

MARÇO 2002
Março de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

para pron ta in ter ven ção, quan do as ir re gu la ri da des
fla gran tes forem denun ci a das e con firmadas.
Esses dois pontos provocaram reações imediatas
e resistência no seio do próprio Gover no, as quais im-pe
diram o ex-Ministro Car los Melles de assumir o compro
misso assumido de levar ao Presidente da República o
- ta
texto de uma medida provisória que, sendo imedia
mente editada após os trabalhos da CPI, possibilitaria
ao Ministério Pú blico adotar procedimentos para a -res
ponsabilização ci vil e criminal dos denunciados pela
CPI, bem como outras providências que nos levariam,
inclusive, à intervenção da CBF, a fim de que o Brasil
- ti
vesse uma preparação mais adequada para a Copa do
Mundo, que se avizi nha, com um comando que pudes
se recuperar credibilidade junto à sociedade brasileira.
Lamentavelmente, essa medida provisória ainda
não foi editada, mas agora há esperanças de que isso
venha a acontecer. Já em duas oportunidades, desde a
sua posse como Ministro interino, conversei com Caio
Luiz de Carvalho, que é a nossa nova esperança de que
esta medida provisória seja editada, possibilitando- re
sultados imediatos, já que a tramitação, no Congresso
Nacional, na forma de projeto de lei é lenta e certamen
te exigiria um tempo além daquele que espera a so-cie
dade brasileira para adoção de um novo modelo de ges
tão para a administração do nosso futebol, algo que-ve
nha coi bir a irresponsabilidade, a impunidade e, por
conseqüência, a corrupção e a desorganização, que- le
varam aos descaminhos que hoje vive o nosso futebol.
O Minis tro Caio Luiz de Car valho está em penha
do e vai levar ao Pre si den te da República duas propos
tas que po derão ser discuti das com sua Assessoria: a
edição da me dida provi só ria para vigorar imedia- ta
men te e produ zir efei tos le ga is, ou, en tão, o en vio ao
Congresso Nacional de um projeto de lei em regi me de
ur gên cia urgen tís si ma para deliberação em 45 dias.
Evi den te men te, sou favorável à edição de me dida pro
vi só ria, por que há ur gência nesta ma té ria.
Convivemos com o expediente da medida provisória,
que tem sido adotada em matérias até secundárias, como,
por exemplo, aquela encaminhada pelo Poder Executivo
para disciplinar a existência de bingos, quando os escân- da
los ”pipocavam“ à sombra do Ministério do Esporte e Tu- ris
mo. Era uma medida provisória dispensável; outros ca
- mi
nhos poderiam ter sido utilizados naquele momento.
Nes te caso, não. O País o passou a vi ver a ex
pec ta ti va de pro vi dên ci as de po is das con clu sões do
tra ba lho da CPI do Fu te bol e a exi gir pro vidên cias
ime di a tas, já que se agra va a cada passo a si tuação
de anar quia vi vi da pelo nos so fute bol.
Mesmo depois do relatório final da CPI do Futebol,
alguns escândalos foram noticiados pela imprensarab
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sileira. Cer tamente, o Governo está consciente de que
poderá ser responsabilizado por eventuais escândalos
futuros se medidas imediatas não forem adotadas, já que
podem ser, uma vez que são, da alçada do Poder Exe- cu
tivo. Ainda é tempo para a medida provisória.
Um pro jeto de lei, mes mo que em re gi me de-ur
gên cia, propor ci o na ria, sem dú vi da, uma tra mitação
con fli tu o sa, es pe ci al men te na Câ mara dos De pu- ta
dos, onde nin guém ig no ra que há re pre sen tan tes da
car to la gem na ci o nal que pro cu ram co lo car sem pre
obs tá cu los à mo ra li za ção do nos so fute bol.
Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
a mani fes ta ção que tra go des ta tri buna é de es pe ran
ça, de con fi an ça ain da de que o novo minis tro, com
ma i or po der de in fluên cia, já que cor re li gi o ná rio do
Pre si den te da Re pú blica, convive na intimidade de Sua
Excelência e possui tam bém a autoridade moral e po- líti
ca para exercer influência a bem do nosso País, con
vencendo-o de que a melhor alternativa nesse mo men
to é a edição da medida provisória, que vai permi tir ao
Brasil verificar uma ruptura em relação ao amadorismo
que permeia as ações administrativas no mundo do- fu
tebol. E vai per mitir que se verifique um avanço na di
- re
ção da profissionalização, com uma gestão mais com
petente, mais transparente e fiscalizada, por tanto, mais
honesta, a fim de que possamos sonhar ainda com o- fu
tebol espetáculo, mas, sobre tu do, com o futebol ati vi- da
de econômica, capaz de oferecer maior rentabilidade
econômica e so cial ao nosso País.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Conce
do a pala vra ao Se na dor Pa ulo Sou to, por per muta
com o Se na dor José Sar ney, por 20 mi nutos.
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA. Pronun cia o
se guin te discurso. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre
- si
den te, Srªs e Srs. Se na do res, antes de me refe rir ao
as sun to prin ci pal que me traz a esta tri bu na, que ro- fa
zer dois re gis tros, mu i to rá pi dos, re fe ren tes ao meu
Esta do da Ba hia.
O primeiro deles é que o Governo do Estado da
Bahia, logo após o falecimento do escritor Jorge Ama
do, lançou o Prê mio Nacional Jorge Amado de Litera
- tu
ra e Arte. É o maior prê mio nessa área no Brasil que vai
premiar, anualmente, com R$1 00 mil o trabalho ven
- ce
dor em uma das diversas áre as abrangidas pelo prêmio
– na lite ra tura, no te atro, na música, na dança, no ci- ne
ma e no vídeo, enfim, as diversas linguagens de arte.
Ontem esse prêmio foi lançado em Brasília para o
conhecimento de toda a sua comunidade cultural e será
lançado também em mais cinco ou seis capitais. Penso
que essa talvez seja a melhor forma para homenagear a
memória desse grande escritor baiano. Tenho convicção
de que, onde quer que este ja, ele agradecerá a forma
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como, a cada ano, vamos fazer que seja lembrado, -tra
zendo diversos expoentes das artes e da literatura bra
- si
leiras para concorrer a esse prêmio. Com toda satisfação,
faço esse registro.
Com muito alegria, faço outro: trata-se da inaugu
- ra
ção de um grande complexo educacional no prédio em
que funcionava a Petrobras, na Cidade Baixa, na região
do Jiquitaia, na capital do Estado. A Petrobrás, natu
- ral
mente, reduziu suas atividades e transferiu suas insta
- la
ções para um local mais central da cidade. Havia um gran
de prédio, conhecido de todos os baianos, que não era
aproveitado. Esse prédio foi cedido ao Governo do Estado
na gestão do Ministro Rodolpho Touri nho, quando era
Presidente da Petrobras o Sr. Henri Reichstul. O Governo
do Estado reformou esse prédio e lá fez um grande com
plexo educacional com duas escolas que vão abrigar qua
se 15 mil alunos dos ensinos fundamental e médio, pro- cu
rando diminuir a defasagem série/idade, um dos principais
problemas educacionais do País. O trabalho está muito
bem engendrado pelo Governador César Borges e pelo
seu Secretário da Educação, Eraldo Tinoco.
Con si de ro esse regis tro im por tan te não apenas
por se tra tar do aproveitamento de um pré dio pú blico
ocioso, mas tam bém por que se desti na rá a um com
plexo edu cacional com áreas desti na das a um centro
cul tu ral, a atividades de la zer, a um condomínio náu
- ti
co, uma vez que está lo calizado às mar gens da baía
de Todos os Santos. Enfim, tra ta-se de um centro in
- te
grado que leva o nome de Oscar Cor de i ro, o baiano
que acre di tou nas possibilidades de desco ber ta do -pe
tróleo. A Bahia faz essa home na gem mui to merecida a
esse gran de baiano res ponsável, sem dú vida ne nhu
ma, pelo movi men to que aca bou levando à desco ber ta
do petró leo no Brasil, par ti cu lar men te na Ba hia.
Sr. Presi den te, Srªs e Srs. Sena do res, co munico
que acabo de apre sen tar um pro je to – considero-o -im
por tan te – medi an te o qual se al te ra a Lei nº 1 0.233,
que cri ou o Con se lho Na ci o nal de Inte gra ção de Po
- lí
ticas de Transporte, a Agência Nacional de Transportes
Ter res tres, a Agência Na cional de Trans portes Aqua-viá
ri os e o Departamento Nacional de Infra-Estrutur
a de
Trans por tes. Há nes se pro je to algo que con si de ro, no
mí ni mo, um lap so. Se não se tratar de um lap so, é um
con ce i to abso lu ta men te di fe ren te de to dos os outros
ado ta dos para cri a ção das agên ci as na nova estru-tu
ra ção des se se tor, na mo der ni za ção do Esta do bra
- si
- te
leiro. Por quê? Por que, para do xal men te, dife ren
men te do que acon te ce com as ou tras agên ci as, a
Agên cia Naci o nal de Trans por tes Ter res tres não terá
a in cum bên cia de re gu lar, de fisca li zar e de super vi
- si
o nar as es tra das fede ra is, e, sim, ape nas as es tra das
que foram con ce di das ao se tor pri vado.

MARÇO 2002
Março de 2002

Ora, as es tra das bra si le i ras sob a respon sa bi
- li
dade do extin to DNER, hoje do DNIT, serão as mais
pro ble má ti cas, pois a Agên cia fica rá res ponsável
ape nas pela re gu la ção e pela fisca li za ção das es tra
das con ce di das a ter ce i ros. É como – fazendo um -pa
ra le lo – se a Agência do Pe tró leo não pu desse fisca
- li
zar a Pe tro bras ou se a Agên cia de Ener gia Elé trica
não pu des se fisca li zar a Chesf ou a Ele tro nor te. De
modo que, sem dú vi da nenhu ma, tra ta-se de uma -de
for ma ção no con ce i to de agên ci as re gu la do ras, con
ce i to que foi con sagrado mo der no e que co me ça a ter
bons re sul ta dos den tro do se tor pú bli co bra si le i ro. As
agên ci as, aliás, não são ór gãos de Go ver no; as agên
cias são ór gãos de Esta do. Por isso, elas têm in-de
pen dên cia. E não há como ad mi tir mos que não se -fis
ca li ze o DNIT, que não se diga ao De par ta men to Na
ci o nal de Infra-Estru tu ra como de vem ser os pa drões
de suas es tra das, qua is são as carac te rís ti cas des sas
es tra das. Não se pode ad mi tir que não fi que ne nhum
ór gão res ponsável pela fis ca li za ção inde pen den te da
gran de mai o ria das estra das brasi le i ras.
O pro je to que apre sen tei tra ta de cor ri gir essa
deformação. Atri bui à Agên cia Naci o nal de Trans por
tes Ter res tres – e isso é im por tan te – a tarefa de re-gu
lar e su per vi si o nar to das as ques tões rela ci o na das às
es tra das bra si le i ras, quer se jam con ce di das a ter-cei
ros, quer se jam ad mi nis tra das pelo De par ta men to
Na ci o nal de Infra-Estru tu ra.
Eu penso que foi um erro. Não acredito que essa- te
nha sido a intenção do Governo, até por uma questão de
paralelismo, já que as agências fiscalizam também as em
presas estatais. Como eu disse, a Agência Nacional de-Pe
tróleo fiscaliza todas as distribuidoras privadas: a BR, a- Pe
trobras e todas as empresas que exploram as questões- re
lacionadas ao petróleo do Brasil. Da mesma forma, a em
- la
presa de energia elétrica faz a sua fiscalização e a regu
ção de todos os setores de energia elétrica, quer estejam
concedidos a empresas privadas ou a empresas públicas.
Não pode ser di fe ren te em re la ção às estra das.
Aliás, se al gum setor me re ces se hoje no Bra sil ser
mais fisca li za do, por to dos os mo tivos que co nhe-ce
mos, se ria o de estra das, prin ci pal men te por que -sa
be mos do pés si mo es ta do em que se en con tram as
ro do vi as nacio na is.
Por isso, que ro subme ter esse pro je to à apre ci
-a
ção das Srªs e dos Srs. Se na do res, a fim de ade quar
as funções da Agên cia Naci o nal de Trans por tes Ter
res tres, para que ela te nha re al men te a res pon sa-bi li
dade so bre a fis ca li za ção e a re gu la ção de to das as
es tra das bra si le i ras. Cre io que isso é um avan ço, do
qual não pode estar ausente um im portante setor de- in
fra-estrutura do País, que são as estradas de rodam.
ge
Mu i to obri gado.
Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Conce
do a pa la vra ao no bre Sena dor Ma u ro Mi ran da.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Pronun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, todo ano, a opi nião públi ca, as li-de
ran ças po lí ti cas e sindi ca is se mo bi li za vam para -re i
vin di car um au men to do salá rio mí ni mo que, ao me
nos, se apro xi me dos re qui si tos bá sicos de so bre- vi
vên cia dig na para os tra ba lha do res mais hu mil des e
seus fami li a res. A insen si bi li da de da tec no cra cia e o
seu viés pró-interesses fi nan ce i ros in ter na ci o na is, até
hoje, lo gra ram blo que ar a re a li za ção des se pre ce i to
bá si co de jus ti ça so ci al.
Seja como for, gra ças à luta da so ci e da de bra-si
le i ra, tem-se ve ri ficado recen te men te uma li ge i ra- re
cu pe ra ção do va lor real do mí ni mo, ainda que mu ito
aquém do re que ri do pela Cons ti tu i ção.
Infe liz men te, Sr. Pre si den te, o mes mo não está
acon te cen do com os be ne fí ci os da Pre vi dên cia So
ci al si tua dos ime di a ta men te aci ma des se piso, ape
sar de eles res pon de rem pela so bre vi vên cia de -mi
lhões de apo sen ta dos, pen si o nis tas e seus de pen
den tes. Com o acha ta men to dos úl ti mos anos, tais
be ne fí ci os têm re ce bi do re a jus tes siste ma ti ca men te
in fe ri o res aos do sa lá rio mí nimo. Isso acar re ta sé ri os
pre ju í zos para o já mo des to padrão de vida de uma
par ce la tão gran de da po pulação.
Vale lembrar que, até a pro mulgação da Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 20, de de zembro de 1 998, re la ti va à
Reforma Pre vi den ciá ria, costumava-se es ta be le cer o
valor de 1 0 mínimos (à época, R$1 .200,00) como -li mi
te máxi mo de be nefícios. De lá para cá, porém, o ar- ro
cho contra a Pre vidência So ci al não mais per mi tiu que
os aumen tos recuperassem aquele patamar.
Resultado: hoje, o teto de benefícios (R$1 .430,00)
repre sen ta ape nas 8 sa lá ri os, ten do-se ele vado -so
men te 19,2%, en tre jane i ro de 1 999 e ja ne i ro des te
ano, ante um au men to de 38,5% do mí ni mo no mes
mo pe ríodo. A ten dên cia, con for me estu dos téc nicos
já re a li za dos, é de uma de te ri o ra ção cada vez ma ior.
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, dói cons
ta tar que o Go ver no não está ”nem aí“ para as afli
ções do se gu ra do da Pre vi dên cia.
Afi nal, que im por ta se ele fez sacri fí ci os a vida
toda des con tan do para o INSS, a fim de ga ran tir um
pou co de tran qüi li da de para si e sua fa mí lia?
Que im por ta se as re gras foram ar bi tra ri a men te
mu da das mui to depo is do come ço do jogo?
Que im por ta essa que bra de con tra to e de con
fi an ça em de tri men to do tra ba lha dor?
Que importa se o aposentado idoso incorre, hoje
em dia, em despesas ma iores do que aquelas enfren- ta
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das quando na ativa? (São os remédios, os médicos;
são os filhos e netos já criados, mas que voltam a morar
com a família por não conseguirem emprego, não tendo
como se sustentar!)
Ao Go ver no, pa re ce que a úni ca co isa que im
por ta é garan tir o ajus te fis cal e não de cep ci o nar a
gula dos ban cos, ce vados nos juros mais al tos do
planeta. Mes mo que para isso a vida do apo sen ta do
se trans for me em um pe sa de lo de de cep ção e amar
gu ra.
Mas, Sr. Pre si den te, estou convic to de que o
Par la men to bra si le i ro não pode as sis tir de bra ços cru
za dos a esse cru el avil ta men to do pa drão de vida dos
apo sen ta dos e pen si o nis tas.
Nesse senti do, gosta ria de chamar a aten ção
dos ilus tres pa res para a Pro posta de Emen da à Cons
ti tu i ção que acabo de apre sentar. Ela cor ri ge a dis-tor
ção que estou apontando ao propor que tan to o li mite
inferior quanto o supe ri or dos benefícios previdenciá
- ri
os sejam esti pu la dos em nú mero de salá ri os mínimos.
Essa é a única mane i ra de im pe dir a de fasagem dos
benefícios ao lon go do tem po e conseqüente con-tra
ção dos mesmos em tor no do valor do mínimo.
Qu e ro res sal tar que a emen da à Cons ti tu i ção
faz-se neces sá ria por dois mo ti vos pri mor di a is.
Pri me i ro, porque o va lor do teto de be ne fí ci os
está ago ra dis pos to na Cons ti tu i ção – ou seja, não
pode ser alte ra do via le gisla ção in fra cons ti tu ci o nal.
Se gun do, porque o in ciso IV do art. 7º da Cons
- ti
tu i ção veda a vin culação do sa lário mí ni mo para qual
quer fim, o que faz com que um pro jeto de lei so bre a
ma té ria seja in cons ti tu ci o nal.
Con to com o apoio dos no bres Co legas Se na
do res e Se na do ras para que pos sa mos con tri bu ir
para a me lho ria de vida do imenso contin gen te de -be
ne fi ciá ri os da Previdência So cial.
Era o que ti nha dizer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do!

Durante o discurso do Sr. Mauro Miranda, o Sr. Edison Lobão, 1º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ramez Tebet, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Pela or
dem de ins cri ção, com a pa la vra o Sena dor Edu ardo
Su plicy, por per mu ta com o Sena dor Tião Vi a na.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Sr.
Presidente, Senador Ramez Tebet, Srªs e Srs. Sena- do
res, eu gostaria de neste instante anunciar algo inédito
na história do Brasil. Pela primeira vez, um partido político
concluiu o seu processo de realização de prévias, per- mi
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tindo a todos os filiados do Partido dos Trabalhadores- es
colherem o seu candidato à Presidência da República.
Nes te ins tan te, na sede do Di re tó rio Na cional de
São Pa u lo, o Se cre tá rio de Orga ni za ção, Sil vi nho -Pe
re i ra, está anun ci an do os re sul ta dos fina is, com uma
aproxi ma ção do que po de rá ocor rer quando se che
gar a 1 00% dos vo tos apu rados. Já fo ram apura dos
96,6% dos vo tos, re la ti vos a 1 66.391 fi li a dos, já que
mais de 1 70 mil fi liados compa re ce ram à pré via do- úl
ti mo dia 1 7.
Portanto, todos os filiados do Parti do pude ram-es
colher entre dois candidatos: Luiz Inácio Lula da Silva,
nosso Pre sidente de honra, e eu próprio. Desses
96,6%, Lula obteve 1 36.492 votos, correspondendo a
84,4%; e eu obtive 25.1 99, correspondendo a 1 5,6%
dos votos válidos.
Segundo a projeção do Secretário de Organi-za
ção, Lula obte rá 1 42.501 votos, e eu obte rei 26.308- vo
tos, isso dentro do universo de mais de 1 70 mil que
compareceram.
Sr. Presidente, quero reconhecer, em primeiro lugar,
a extraordinária vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, mas
também a vitória do Partido dos Trabalhadores, pois foi- im
portantíssimo o exemplo que o Partido deu ao Brasil. Além
disso, foi também importante porque fez com que muitos
companheiros do PT, distantes há algum tempo do nosso
Partido, resolvessem participar. O Secretário de Organi
- za
ção estima que houve um aumento de mais de 30% no
número de pessoas que resolveram se recadastrar no PT
e, portanto, que resolveram participar novamente das- ati
vidades do Partido. Esse é o primeiro tento.
Em se gundo lugar, considero mu i to significativos
os 26.308 votos que obtive, pois representam um con
tingente de pessoas que estão de acordo com as idéias
e as proposições que formulei ao longo desses úl timos
1 6 meses, desde quando, em dezembro de 2000, me
apresentei como pré-candidato ao Diretório Nacional.
Em ter ceiro lugar, considero que houve um feito- no
tável de Lula e do PT. E por quê? Porque a sua decisão
de ser candidato à Presidência da República não é mais
uma decisão apenas pessoal e da Direção do Partido,
não é simplesmente mais uma decisão do Diretório ou
do Encontro Nacional, mas uma decisão de toda a base
do Partido, o que o credencia e o legitima muito mais.
Eu também gostaria de ressaltar que todas aque
las pessoas que votaram em mim estarão agora, ob-via
mente, respeitando a decisão que se deu por um processo
o mais democrático possível. Dessa forma, também eu me
sinto muito entusiasmado para dizer ao Lula que o apoiarei
em tudo que estiver ao meu alcance, com todas as minhas
energias, daqui para frente. E já tendo dito isso a ele, pe-ran
te a Di re ção Na ci o nal do PT, pe ran te o Pre si den te
José Dirceu, aqui reitero, perante alguns Deputados Fe
- de
rais do PT, como o Líder João Paulo Cunha, o Detapu
do
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José Genoíno, hoje nosso candidato a Governador em
São Paulo, o Deputado Luís Eduardo Greenhalg*, que
estou disposto a percorrer o Brasil, como se fosse um
anjo, para ajudar, com toda a minha energia e dando um
sopro de apoio para que Lula chegue à Presidência da
República no próximo 6 de outubro, quando teremos as
eleições para Presidente da República.
Também quero aqui me co lo car à dis posição do
com pa nhe i ro José Ge no í no, nos so can di da to a Go
ver na dor, e do De pu ta do Aloi zio Mer ca dan te, que
será nos so can di da to ao Sena do Fe de ral, para com
S. Exªs estar per cor ren do o Esta do de São Pa u lo a
fim de que che gue mos tam bém à vi tó ria tan to para o
Go ver no quan to para o Se nado Fe de ral.
A Srª Marina Silva (Blo co/PT – AC) – V. Exª me
per mi te um apar te?
O SR .EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Com mu i ta hon ra, Se na do ra Mari na Silva.
A Srª Marina Silva (Blo co/PT – AC) – Senador
Edu ar do Suplicy, em pri me i ro lugar, que ro para be
- ni
zar V. Exª, o Pre si den te de hon ra do meu Par ti do, Luiz
Iná cio Lula da Sil va, toda a di re ção do Par ti do dos
Tra ba lha do res e, so bre tu do, os mi li tan tes que se -mo
bi li za ram para a vota ção nas pré vi as. O pro ces so foi o
mais de mo crá ti co pos sível. Tanto V. Exª quanto Lula
cum pri ram o pa pel do exer cício da demo cra cia viva
den tro do nos so Par ti do e, como já era de se es perar,
V. Exª se consti tui ago ra em um ba lu ar te da cam-pa
nha do nos so candi da toe de uma gran de força que
nos hon ra a to dos. Ontem, es ti ve com Lula em São
Pa u lo e vi o quan to ele es ta va ani mado com essa dis
pu ta ele i to ral, sobre tu do pe las pro pos tas que tem
para apre sen tar ao País. Tenho cer te za de que uma
des sas pro pos tas é a con tri bu i ção que V. Exª tem ofe
re ci do, não ape nas ao PT, mas a todo o Bra sil, que é o
- i
seu Pro gra ma de Ren da Mí ni ma, re co nhe ci do e ace
to den tro do nos so pro gra ma de gover no como uma
pri o ri da de. Por tan to, está de pa ra béns o pro cesso;
está de para béns V. Exª, Lula e to dos os mi li tan tes
que, de mo cra ti ca men te, sou be ram res pon der a essa
tra di ção demo crá ti ca do nos so Par ti do.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Agradeço a V. Exª, Se nadora Mari na Silva, pelas suas
palavras e pela forma acolhedora com que, juntamente
com o Senador Tião Viana e o Governador Jorge Viana,
me re ceberam no Acre, quando visitei Rio Branco- re
centemente na campanha. Agradeço também o apoio
que V. Exª sempre me deu quando comecei a postular o
direito de ser candidato à Presidência da República.
O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – Se nador Edu ar do Su plicy, V. Exª me per mi te um apar te?
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Com mu i ta hon ra, Se na dor Ca sildo Maldaner.
O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – Que ro
cum pri men tar V. Exª pela ex posição que faz e pelo
sentido de mocrático com que o Parti do dos Trabalha
dores re alizou as suas prévi as no úl timo domingo. Eu
gos ta ria apenas de acrescen tar a esse espí ri to de mo
crá ti co de lu tas que o nosso Par ti do, o PMDB, tam bém
realizou pré vias para o Senado nes se mesmo dia,
quan do ti vemos três compa nhe i ros dis putando as pré
vias no meu Esta do: eu, o com panheiro Edu ardo Mo
reira e o compa nhe i ro Edison Andri no*. Todos os di- re
tó ri os mu nicipa is e os suplen tes do nosso Par ti do, dos
293 Mu nicípios, puderam se manifestar de mocrati-ca
men te, por meio desse proces so, e es co lher o seu can
di da to para o Se nado Federal. Houve uma par ti ci-pa
ção extraordiná ria: en tre 1 4 mil e pou cos compa nhe
- i
ros ha bi li ta dos, mais de 1 0 mil mi li tan tes foram às- ur
nas, em um em bate de mocrático. E digo isso não por
que obti ve 60% do resulta do, em absolu to, mas porque
o nosso Par ti do venceu esse embate. Ou seja, to dos
somamos es forços para que essa propos ta fosse às
ruas e lo grasse êxi to. Então, ao mes mo tem po em que
V. Exª faz o regis tro das pré vias que acon te ce ram, no
úl ti mo do mingo, no seu Parti do, eu tam bém gosta ria de
re gis trar o que ocor reu no nosso Par tido.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Cum pri men to o PMDB por ter re a li za do a pré via para
a es co lha dos candi da tos ao Se na do Fe de ral. V. E xª,
en tão, foi o indi ca do?
O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – Tive a
honra de ser legitimado para continuar a caminhada.
Entre os nomes dos companheiros Eduardo Moreira,
Edison Andrino e o meu nome, não porque obtive 60%
do sufrágio no Estado. Não é por isso. Quem saiu vito
- ri
oso não foi o meu nome, mas o Partido, devido ao exer
- vi
cício democrático. Nós, os três participantes das pré
as, estamos engajados na grande proposta, no conjun
to das lutas que levaremos avante. O espírito democrá
- ti
co é que venceu. Por isso, que ro ressaltar que, no mes
mo dia em que Parti do de V. Exª realizou prévias no País
inteiro, nós também re alizamos no nosso Esta do, para
escolhermos o nosso candi da to para o Senado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Apro ve i to a opor tu ni da de, Se na dor Casildo Malda ner,
para in for mar que, em San ta Ca ta ri na, ob ti ve 20,9%
ou 21%, um dos bons re sul ta dos por mim al cançados.
Assim como, no Pa ra ná, ob ti ve 23,6%; em São Pa ulo,
23,5%; no Rio Gran de do Sul, 19,7%. Inclu si ve, peço
a trans cri ção no meu dis cur so da ta bela da vo tação
por Esta do e per cen tu al de vo tos apu rados.
Quero fazer uma observação a respeito do ar tigo
da jornalista Dora Kramer, que mais uma vez escreve
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uma coluna fazendo análise sobre meus procedimen
tos. Desta vez, enalte ceu o PT por ter re alizado a pré via,
mas, se ela tivesse tido a gentileza e a preocupação de
ter dialogado comigo, te ria informado melhor seus le- ito
res. Quero res saltar que, em momen to al gum, a minha
decisão de ser pré-candidato à Pre sidência da Repú- bli
ca decorreu de problema pessoal e mu ito me nos de-ati
tude da Direção Nacional com respeito à minha se pa- ra
ção, pois essa decisão já havia sido tomada mui to antes
de ter-me separado da Prefeita Mar ta Suplicy. Por tanto,
há um erro fundamental na análise que a jornalista faz.
Se tivesse di alogado comigo, ela teria ob ti do in for-ma
ção mais precisa sobre a reunião ocorrida em outubro
de 1 999, que eu estava presente, e descri ta por ela.- Na
quela reunião, Lula convidou os Srs. Tarso Genro, José
Genoíno, Aloizio Mercadante, Cristovam Buarque e a
mim, para irem à residência do Sr. José Dirceu, para um
diálogo sobre a sua decisão de ser ou não candidato.
Disse que eu considerava im portante uma melhor re- fle
xão dele, do Partido e do Brasil sobre a oportunidade de
Lula ser ou não candidato à Pre sidência. E foi justamen
te a pré via que proporcionou que todo o Partido de ci-dis
se que Lula será o nosso candidato à Presidência, com
todo o meu apoio.
Fi nal men te, Sr. Pre si den te, consi de ro inade qua
da a re ação do Pre si den te da Re pú bli ca e do Pre
- si
den te do Ipea, Sr. Ro ber to Mar tins, de des qualifi-ca
rem o Sr. Jean Zi e gler, Rela tor Espe cial da Co missão
de Di re i tos Hu ma nos da ONU para o di re i to à ali men
tação. Tive a opor tu ni da de de dia lo gar com o Sr. Jean
Zi e gler, que vi si tou o Sena do na sema na passa da e
que tem fei to um tra ba lho mu i to sé rio a respe i to de
graves proble mas do Bra sil: a fome, a per sis tên cia da
po bre za e a de si gual da de.
A melhor mane i ra de ana li sar aqui lo que será o
re la tó rio – ain da in com ple to e por pu bli car – do Sr.
Jean Zi e gler a res pe i to da si tu a ção de pobre za e da
fome no Brasil é ana li sar com aten ção a con tri bu i ção
que ele dará para o nos so País. Ele res salta que há
um gran de con tin gen te de pes so as esfomeadas -vi
ven do em con di ções de mi sé ria, e isso cer ta men te
me re ce uma re a ção do Go ver no e do Con gres so Na
ci o nal. E exa ta men te essa é uma das mi nhas ma i o res
pre o cu pa ções, expos ta por mim como con tri bu i ção
ao Lula e ao PT no pe río do de mi nha pré-can di da tu ra
à Pre si dên cia da Re pú bli ca.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210 do
Regimento Interno.)
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Falo pelo de ver que te nho de de fender o País e
suas ins ti tu i ções, e a base de las são os di re i tos in di
- vi
du a is. O di re i to de cada um de nós não ser es pi o na do,
es cu ta do, segui do, per se gui do, to ca i a do pelo apa ra to
do Esta do. Assim é que se cons trói e é o Esta do de
Di re i to.
A Nação assis tiu aos atos de vi o lên cia po lí ti ca
que acon te ce ram no Ma ranhão. Po li ci a is ar ma dos,- vi
a tu ras em ba la das, apa ra to de efei to uti li za dos para
cri ar um escân da lo imen so não só na cio nalmen te,
mas na ci da de de São Luís con tra a can di da ta à Pre
si dên cia da Re pú bli ca, em ato ar bi trá rio, ile gal, de- co
no ta ção po lí ti ca e fora da lei. Dois tri bu na is as sim o
con si de ra ram: o Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral e o Su-pe
ri or Tri bu nal de Jus ti ça, jul gan do que o cida dão só
pode ser inves ti ga do por au to ri da de com pe ten te. A
Go ver na do ra do Ma ra nhão não está na ju ris di ção de
Tocantins. É um pri vi lé gio? Não. Da mes
ma forma, os
procuradores, os juízes que lá estavam gozam das
mesmas prerrogativas de serem julgados por instâncias
superiores. Assim também os desembargadores, -se
cretários de estado, ministros, deputados, senadores e
o Presidente da República – que agora mesmo, quando
a Reforma Ju diciária preten de modificar essa norma,
essa prer ro ga ti va, ma ni fes tou-se contra.
Toda decisão to mada por juiz ou qualquer auto
- ri
dade sem competência é nula, não serve, é suspeita,
”– Presi den te, o Senhor desfru ta de em nada aproveita à Justiça. É de cisão dos tribunais e
pres tí gio inter na ci o nal e de res peito de todos consenso dos juristas. Cito, como isento, o ex-presiden
te da OAB, Reginaldo de Castro: ”Toda prova fei ta ao- ar
nós. Não permi ta que seu gover no seja cons
repio da lei é considerada ilícita.“ (20-4-99,
O Globo)
purcado neste processo de su cessão. Asse
gu re que o jogo de mo crá ti co possa fluir sem
E é, mais uma vez, re i te ra da na decisão re cen te
mano bras su jas. As sucessões apai xo nam e, do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, em acór dão no pro ces
mu i tas ve zes, destro em homens pú blicos.
so nº 801 97, que con si de ra nula a deci são do juiz- in
– Vejamos o exemplo de Nixon, Waterga
com pe ten te.
te, justamente porque procuravam derrotar o
A ação prati ca da con tra a Go ver na do ra do Ma
adversário com métodos amorais. Derrotou-se. ra nhão foi ar bi trá ria. Não bas ta sus ten tar falsas -for
- i
Mas manchou-se Nixon perante a História“. Aí malidades. Essas ma no bras são fei tas com es ses cu
da
dos
para
es
con
der
os
seus
ver
da
de
i
ros
ob
je
ti
vos.
terminei: ”Presidente, vigie seus maus amigos.”
Ile gal, por que prati ca da por juiz e au to ri da des sem a
Já me haviam chegado ao conhecimento alguns com pe tên cia le gal para pra ti cá-la, confor me de cisões
procedimentos nada convencionais que me preocu-pa unâ ni mes da Jus ti ça.
vam, e a Sua Excelência os relatei. O Pre sidente me
A ter ce i ra de ci são é a do Su pe ri or Tri bu nal de
re a fir mou que seu comportamento seria o de estadis
Jus ti ça, que diz que com pe te aque le ór gão jul gar os
ta e que sofria com pressões e cobranças pessoais go ver na do res de Esta do.
que, muitas vezes, lhe infernizavam o quotidiano.
Assim descre ve o ju ris ta Sa ulo Ra mos o que
É jus ta men te nessa li nha de cola bo ra ção com o acon te ceu:
País que es tou falan do. E é com amar gu ra que vivo
este mo men to. Não estou mais na ida de de ras gar a
Em di li gên ci as desse tipo, quem cum
alma com de cep ções e per ple xi da des tão cho cantes.
pre man da do ju di ci al de pre ca do é ofici al de
Não es tou aqui como Se na dor do PMDB nem
jus ti ça (art. 355, § 2º, do Có di go do Pro ces
como pai. Não pre ci so de mons trar que te nho pela -mi
so Penal). E a po lí cia, a da co mar ca, -so
nha úni ca filha um amor e afe to que não en con tram- li
men te pode e deve ser re qui si ta da se hou
mi tes.
ver re sis tên cia con tra a bus ca e apre en são.“
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
será aten dido nos ter mos re gi men ta is.
Con ce do a pala vra, pela or dem de ins cri ção, ao
ilus tre ex-Presidente, Se na dor José Sar ney, pelo -pra
zo re gi men tal.
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP. Pro nun cia o
se guin te dis curso. Sem revi são do ora dor.) – Sr. Pre
- si
den te, Srªs Se na do ras, Srs. Se na do res, foram mu i tas
as versões di vul ga das sobre o que vou di zer. Umas,
que ve nho de fender mi nha fi lha; ou tras, que ve nho
des ti lar o senti men to de ira e de vin gan ça con tra o
Pre si den te da Re pú bli ca; ou tras, que ve nho entrar na
vida pri vada das pes soas. Não sou res pon sá vel por
ne nhu ma dessas ver sões. Não te nho mais ida de para
mu dar. O Bra sil conhe ce o meu tem pe ra men to.
Venho cumprir, isso sim, o meu dever de homem
de Estado responsável pela transição para a democra
cia. Falo, então, como ex-Presidente perante esta Casa.
Espe rei que os úl ti mos anos da mi nha vida fos
sem de di ca dos à li te ra tu ra, dis tan ci a do cada vez mais
da luta par ti dá ria, sem per der a mi nha se re ni da de na
ava li a ção das in dig ni da des.
As conver sas pri va das en tre ho mens pú bli cos
devem ser res pe i ta das. Não es tou que bran do essa
re gra ao re cor dar que dis se ao Pre si den te da Re-pú
bli ca, em vi si ta que me fez há cer ca de dois me ses:
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”E há mais um de ta lhe, ma te ri a li zan do
a ilega li da de: o man da do ju di ci al, expe di do
em Pal mas, es tava em car ta pre ca tó ria ao
juiz do Ma ra nhão e era este quem de ve ria,
se ne ces sá rio, re qui si tar a Polí cia Fe de ral
de lá para cum pri men to da di li gên cia.
”Os poli ci a is fede ra is envol vi dos não
eram de Pal mas nem de São Luís. Eram de
Bra sí lia, todos di re ta men te su bor di na dos ao
Su pe rin ten den te da Po lí cia Fe de ral, que se
pro cla ma legi ti ma men te fili a do ao PSDB, e
que obe dece a or dens do Mi nis tro da Jus- ti
ça. De Bra sí lia, foram bus car a pre ca tó ria
em Pal mas (logo, não es ta vam em di li gên
cia) e le va ram-na para São Luís, ago ra, sim,
em di li gên cia de ‘per se gui ção’. Ali o juiz
des pa chou: ‘Cum pra-se’.
”A história de cumprir mandado judicial é
ridícula [é o jurista Saulo Ramos quem afirma],
porque a polícia de Brasília não faz plantão em
Tocantins. Ela, sim, foi mandada. O mandado
foi mandado. Tudo foi mandado. E para o espa
ço também mandaram a lei processual.
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Quem apro va um pro je to não li be ra re cur sos. As
li be ra ções de re cur sos são fei tas por um ou tro co mi tê
ges tor de in cen ti vos fisca is, consti tu í do por téc nicos
no me a dos pelo Po der Exe cutivo. Se o pro je to é, na
im plan ta ção, fra u da do, a res pon sa bi li da de legal pas
sa aos or de na do res de des pesa e aos res pon sá ve is
pelo de lito. Nós mes mos, membros do Con gres so, já
fomos ci ta dos para ações por que vota mos pro je tos
de lei que te ri am pre ju di ca do, e os tri bu na is todos -dis
se ram que não so mos res ponsáveis pelas con se
qüên ci as ou pelas frau des que se fa zem nas ma té ri as
que aqui vo ta mos. É como acon te ce nessas reuniões.
Acu sam a Go ver na do ra pela apro vação desse
pro je to, mas es que cem que o ex-Ministro José Ser ra
res pon de a pro cesso idên ti co, de nº 96.00.01 079-0,
por ”Impro bi da de Admi nis tra ti va – Ressar ci men to ao
Erá rio“, a ou tra ação, 2000.34.00.033429-7, com -a fi
na li da de de ”Re pa ra ção de Da nos ao Erá rio“, e ain da
a vári as outras ações or di ná ri as, ca u te la res, ci vis- pú
bli cas, po pu la res.
Alguém in va diu algum local para pro cu rar com
pro me tê-lo, ou atrás de pis tas que pu des sem li gá-lo
às acu sa ções? Eu se ria o pri me i ro a con de nar.
O pró prio Pre si den te da Re pú bli ca, cujo foro é o
Con
gres
so, tem pa ra do na Câ ma ra um pro ces so de
Esse, o as pec to da ile galidade.
impeachment pe di do por re no ma dos ad vogados,
Mas não fuja mos da ques tão: de que se acu sa a
que o acu sam de com pra de vo tos para sua re eleição.
Go ver na do ra do Mara nhão?
A Jus ti ça do Distri to Fe de ral man dou, no dia 6 de mar
A úni ca acusa ção for mal que exis te, aju i za da ço des te ano, que o Pre si den te da Câ ma ra lhe des se
numa Ação Ci vil Pú bli ca, está as sim for mu la da, com an da men to.
a acu sa ção de que, ten do co nhe ci men to pré vio das
Há mais acu sa ção con tra a Go ver na do ra? Ne
ile ga li da des exis ten tes no Pro je to Usi mar e poste ri
- or nhu ma. Se existe, é secre ta, cir cula em – não sei
men te no voto em se pa ra do do re pre sen tan te do -Mi como clas sificá-los – dossiês suspe i tos, na arapon-ga
nis té rio da Fa zen da apontan do e aler tan do para -es gem, no cons ta, no deve-ser. Nenhu ma acu sa ção- le
sas ir re gu la ri da des na docu men ta ção apre sentada, gal lhe foi feita. E es sas coisas são feitas porque se -tor
no dia da re u nião re sol veu apro var o Pro jeto.
naram uma rotina que enoja a vida pública brasileira.
Ora, o re pre sen tan te do Mi nis té rio da Fa zen da
Nada tem ela com Su dam, ne nhum proje to da
não votou con tra, e sim, apro vou sob con di ções.
Su dam ou Su de ne, ou seja lá o que for. Seu com por
A esse Pro je to, que pro pu nha constru ir uma usi
ta men to sem pre foi de uma mu lher traba lha do ra, -sé
na no Ma ra nhão para mais de mil em pre ga dos para a ria e cor re ta, tan to as sim que, mes mo após toda essa
in dús tria au to pe ças au to mo bi lís ti ca, qual o gover-na cam pa nha – a mais sis te má ti ca que já se fez nes te
dor que, pre si din do uma re u nião que se re a li zava em País –, se gun do pes qui sa do Ibo pe, de tém no Ma-ra
nhão 88% de con fi an ça em sua ho nes ti da de e 85%
seu Esta do, vota ria con tra seu Esta do? Qual o Go ver
na dor que se ria ca paz de to mar uma pro vidência, na apro vação de seu go ver no, ín di ce ma i or do Brasil.
Mas planejou-se esse escândalo com o objetivo
uma de ci são, que não fosse essa? Mas esse cri me,
na pró pria de nún cia fei ta con tra a Go vernadora, de afastá-la da sucessão. Aqui está a relação dos pro
diz-se que tam bém foi pra ti ca do pelo Go ver na dor cessos a que me referi da mesma natureza daquele -ou
Dan te de Oli ve i ra, pe los re pre sen tan tes dos Mi nis- té tro em relação ao Ministro José Serra. Não quero dizer
ri os da De fesa, da Ener gia, da Inte gra ção, do Pla-ne nada que não esteja absolutamente comprovado nas
ja men to, da Polí ti ca Fun diá ria, pelo Go ver na dor do coisas publicadas na imprensa e não desmentidas.
Acre, do Ama zo nas, do Pará, do To can tins, pelo
Não há como esconder que tudo isso foi planejado
Basa, das clas ses pro du to ras e dos tra ba lha do res e para afastá-la da sucessão. Aí vem o mais ignominioso.
pelo Su pe rin ten den te da Su dam.
Se não há nada contra ela, busca-se seu esposo, no pre
-
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conceituoso machismo de mulher dependente do ma
- ri
do! Como envolvê-lo? Em 1994 – portanto, oito anos
atrás –, ainda não casado, ele vendeu à empresa Nova
Holanda, que fica a mil quilômetros de São Luís, uma
gleba de terra, o que não tem nada demais.
Ti ram, en tão, nesse pro ces so inqui si to ri al, a-ila
ção sem ne nhum in dí cio de que era o ma ri do da Go
ver na do ra li ga do à em pre sa Nova Holan da. Há al-gu
ma co i sa contra ela? Não.
A evidên cia da mon ta gem foi tão pri má ria que,
para ten tar jus ti fi cá-la, dar um ca rá ter de in ves ti-ga
ção, in clu í ram essa po bre em pre sa que nun ca figu rou
em ir re gu la ri da des na Su dam e que é co nhe ci da na
re gião pela pro du ti vi da de agrí co la e de me lhor tec-no
lo gia.
Aqui está o Re la tó rio Fi nal de um ano e meio de
tra ba lho do Gru po Espe ci al cri a do para exa mi nar as
de nún ci as so bre a Su dam, base de todo o in qué ri to.
Em ne nhum lu gar se en con tra o nome Nova Ho lan da.
Está à dis posição de quem qui ser ver.
Então, in va dem a Lu nus sob a capa de des co brir
essa vin cu la ção. Ridí cu la mon ta gem! Di an te das co
- i
sas que acon te cem no Brasil, é essa a pre ocupação
que exis te. Mas tudo é se cre to, es condido. O acu sa do
não sabe do que é acu sado. Invade-se pri me i ro, -de
po is se pro pa la a fi na li da de da in vasão e a acusação.
Os po li ci a is que cum pri ram a di li gên cia, quan do lá
che ga ram, di zi am que não sa bi am do que se tra tava.
O Padre Vieira foi encarcerado pelo Tri bu nal do
San to Ofício, tam bém, sem saber do que era acusado.
Assim era o mé todo da Inqui sição. Os juízes lhe per
gun ta ram: – ‘Por que está sendo processado?“ Vi eira
respondeu: – ”Eu é que devo di zer do que sou acu-sa
do? Não os senho res? Será que é por ca usa da defesa
que faço dos judeus?“ Responderam-lhe eles: – ”O se
nhor acaba de confessar sua culpa e o seu crime“. E o
encarceraram. Era assim o mé todo da Inqui sição.
Isso se deu em 1 663. Esta mos em 2002 – 340
anos de po is – e o mé to do não mu dou, ain da se usa
num País do Esta do de di re i to. Há que se per gun tar
ao acu sa do, e é ele quem tem que res pon der do que
está sen do acu sa do! Vi e i ra cha mou seus jul ga do res
de ”eqüís si mos dou to res“ e, em se gui da, es clareceu,
para que eles não pen sas sem que fosse eqüi nos, que
não fala va deequus , mas de eqüi da de.
Aqui está o man da do de busca que foi para o
Ma ra nhão, não cita nome, não ti pi fi ca ne nhum cri me,
não re vela o mo tivo da busca.
Eu vejo o Se na dor Jefferson Pé res, que é um
gran de ju ris ta, di zen do ”atos de san gria des ti na dos
ao re cur so do Fi nam“.
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Mas o de le ga do Pau lo de Tarso Go mes diz: -”vi
mos bus car ouro“. É o sub cons ci en te que fala: foram
fotografar o di nhe i ro, fazer a foto para ser dis tri bu í da à
im pren sa, já que es ta vam há mu i to tem po espi o nan
do e gra vando. Tratava-se do mes mo dele ga do en car
re ga do de des mon tar o dos siê Cay man.
E o Pro cu ra dor Mário Lú cio Avelar diz: ”O pro
ces so en volvendo a Lu nus nasceu com a bus ca e
apreensão.“ Logo, não exis tia nada an tes. Foi feito
com esse ob je ti vo.
Sr. Jor ge Murad afir ma que re ce beu doa ção de
pré-campanha, por ela as sume toda e qual quer res
pon sa bi li da de e por ela res ponde. Que a Jus ti ça apu
re sua le ga li da de e tome suas de ci sões.
Não é no vi da de que as cam pa nhas polí ti cas são
feitas de doações. O Sena dor Anto nio Car los Ma-ga
lhães con ta, como tes te mu nho – o que é gra ve, pois
de mons tra a que pon to ele es ta va depon do com ab
so lu ta sin ce ri da de –, so bre a me mó ria de seu gran de
fi lho, Luís Edu ar do Ma ga lhães, que viu, em 1 994, o
Se na dor Andra de Vi e i ra en tre gar R$5 mi lhões – hoje,
atu a li za do, R$1 0 milhões – como con tri bu i ção à
pré-cam pa nha do Pre si den te Fer nan do Hen rique
Car do so, com a pre sença do can di da to. Aqui estão as
de cla ra ções fei tas pelo Se na dor Anto nio Car los Ma
ga lhães no Pro gra ma Bo ris Ca soy.
A últi ma campa nha ele i to ral do Pre si den te Fer
nan do Henri que Car do so cus tou ofici al men te R$43
mi lhões, mas aFolha de S. Paulo divul gou uma plani lha que re gis tra R$53 mi lhões.
Vamos à eta pa seguin te: quem exe cu tou tudo
isso? A Polí cia Fe de ral, a quem está hi e rar qui ca men
te su bor di na da esta ins ti tu i ção? Pela or dem, ao -Su
pe rin ten den te de Pal mas; depo is, ao seu Di-re
tor-Geral, ao Mi nis tro da Jus tiça e, ao final, na pon ta
da li nha, ao Pre si den te da Re pú bli ca.
Em ca sos como este, o man da do, ou seja lá o
que for, prin ci pal men te con tra um go ver na dor de
Esta do, o menor ges to de pru dên cia con tra uma au
- to
ri da de, com foro pri vi le gi a do, seria man dar que fosse
exa mi na do pelo seu de par ta men to ju rídico. Assim
pro ce deu o Mi nis tro Re nan Ca lhe i ros, quan do era-Mi
nis tro da Jus ti ça.
Quem neste País, per gun to, não des confia que
hou ve uma ação po lí ti ca com pro pó si to de ter mi na do?
E, no fim da opera ção, sur ge um es tra nho fax ao Pre
si den te da Re pú bli ca, comu ni can do o su cesso da
operação. E o nú me ro uti li za do foi o do fax par ti cu lar
do Pre si den te, nú me ro secre to, pro te gi do pela Se- gu
ran ça do Palá cio do Pla nal to.
A dili gên cia dos po li ci a is que fo ram ao Ma-ra
nhão ti nham a facul da de de ter esse nú me ro – que,
no dia se guin te segun do os jor na is, foi até tro ca do?
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Nes te mar de im pre ci sões, em que se es pa lham
as ver sões, fala-se que é um in qué ri to que tra mi ta há
três anos. A per gun ta que se faz é a seguin te: por que
só agora, de po is que a Go ver na do ra do Ma ranhão
su biu nas pes qui sas, essa di li gên cia foi fei ta?
É di fí cil susten tar algo quan do se tra ta de uma
mon ta gem. Esse pro ces so não tem três anos, foi fe ito
re cen te men te. É de 2002, está aqui! Fe i to exclu si- va
men te com essa fi na li da de. É um pro ces so au tô-no
mo: ”Bus ca e apre ensão“; está aqui. E para es tar re cer
to dos nós e nos con si de rar mos idi o tas neste País,
está es cri to:sigiloso.
Si gi lo para pro te ger o vaza men to, a ca lú nia, a
men ti ra, o des res pe i to à digni da de das pes soas, -ex
pos tas a to das as ver sões, que po dem ser cir cu la das,
qua is quer que se jam, e pu blicadas.
A Polí cia – o apara to do Esta do –, des sa ma ne
- i
ra, foi trans for mada em po lí cia po lí ti ca. Não há como
se raci o ci nar de outra mane i ra.
No Zim ba we, o Pre si den te Ro ber to Mu gabe,
ago ra, acaba de ga nhar a ele ição. Con finou os dois
can di da tos de Opo si ção e ven ceu. Mas a União Eu-ro
péia não ace i tou o resul ta do e contes tou a ele ição. Na
Co lôm bia, se qües trou-se tam bém uma candi da ta.
Está lá a po bre mu lher, seqües tra da, até hoje! No -Mé
xi co, che ga ram a ma tar um can di da to, o Sr. Co ló sio, e
as sas si na ram o seu pos sí vel subs ti tu to, que era o
Ruiz Mas si eu, por que eles po de ri am vencer.
Tudo vale nes se sub mun do da podri dão das- li
ber da des vi oladas. Tudo pode acon te cer! Por tanto,
de ve mos ficar aler ta dos para es ses fatos. Como diz
um pro vér bio chi nês, ”uma gran de ca mi nha da co me
ça no pri me i ro passo“.
Atrás, os de dos es con di dos, os fingi men tos, a
desfaçatez das ne ga ti vas, que não ca bem no forma
lis mo com que ten tam es con der pla nos e ob je ti vos.
A data, a hora e a vez fo ram es co lhi dos: uma
sex ta-feira, fim de tar de, sem pos si bi li da de de uma
pro vi dên cia rá pi da pe ran te os tri bunais. To dos sa bi am
qual era o tri bu nal com pe ten te para jul gar a Go ver-na
do ra. Numa sex ta-feira, numa cor re la ção com uma- re
vis ta se ma nal que ti nha até
outdoors pro gra ma dos e
pu bli ca dos; com re pór te res lá, acom pa nhan do tudo.
E aqui está:sigiloso!
Esses mé to dos, Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res
– não estou tra tan do apenas da si tu a ção em ques tão,
– não podem ser uti li za dos. É meu de ver como -ho
mem pú bli co di zê-lo. Isso man cha o País. Não fica
bem ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que que isso ocor
ra duran te o seu Go verno.
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Não cen suro a re vis ta. Ela tem in te res se em dar
furos e noti ci ar. Cen su ro aqueles que pre pa ra ram
essa ação, vi o lan do a lei e os di re i tos fun da men ta is,
pois não é a lei que se bus ca cum prir. É o es cândalo
para ca luniar.
De que adi an ta dizer a Cons ti tu i ção que to dos
te mos di re i to à de fe sa, que nin guém é cul pa do se não
de po is de jul ga do pela Jus ti ça em pro ce di men tos- le
gais e nor ma is? O que adi an ta? É um Tex to mor to!
O apa rato do Esta do es pa lha, sem de fesa,
como acon te ceu, ver sões, do cu men tos e calú ni as. É
as sim que fun cionavam os an ti gos DOPs e Ges tapo.
Todas as po lí ci as po lí ti cas fun ci o nam des sa ma ne i ra.
E o pior é que hoje, nes te tem po de comu ni ca ção, em
tem po real, a ima gem fica danificada sem ne nhu ma
re mis são, e é im pos sí vel que al guém se de fenda.
Uma vez sol ta a calú nia, nada pode re cu pe rar a ver
dade. Nada! Fica sem pre al gu ma co isa no ar.
O Padre Vie i ra fala va sobre a calú nia, que são
como pe nas de aves, que a gente despe na e sol ta no
vento; de po is, vai-se re co lhê-las. É im pos sí vel re- co
lhê-las to das.
Mas Be a u mar cha is tem uma pá gi na sobre a -ca
lú nia ex tra or di na ri a men te bela. Bela e ter rí vel, bela na
ma ne i ra que é es cri ta, mas ter rí vel sobre os sen
- ti
men tos hu manos. E ter mi na di zen do que a calú nia é o
mais exe crá vel de to dos os cri mes. Por quê? Por que
ele jus ta men te pro í be o di re i to mais fun da men tal da
pes soa hu ma na, que é o de pro var a sua ino cên cia.
Fica im pos si bi li ta do de pro var a sua ino cên cia.
É um tex to de há al gum tem po, mas não é ve lho.
O que vejo, Srs. Senadores, no Brasil de hoje, são
esses fatos, que cito por necessidade de argumentar o
que vou alertar ao País, aos Srs. Senadores e ao pró
prio Governo: o que vejo no Brasil de hoje – os senhores
estão vendo aqui dentro; nós, os políticos, somos os- pri
meiros a notar – é o medo dos dossiês, das escutas, da
espionagem da vida privada das pessoas. Cada um que
aqui está ouve: ”Olha, cuidado, vai acontecer alguma
coisa. Tome cuidado, estão preparando isso“.
Um ami go meu, di plo ma ta es tran ge i ro, me dis se
há qua tro dias: ”Como mu dou o cli ma no Bra sil ra pi-da
men te; está mu ito pa re ci do com o que tes te mu nhei no
Peru, no Go ver no Fu ji mo ri“. E para per ple xi da de de
to dos nós, esse cli ma está ago ra cri ado em um Go
ver no co man da do por pes soas com uma bi o gra fia de
luta con tra o ar bí trio. Mas há um fato cuja re cor rên cia
im pres si o na e in tri ga. É que toda re fe rên cia a esse
es ti lo ca rac te rís ti co de espi o na gem e dossiês nasce
no Mi nis té rio da Saú de, então sob a respon sa bi li da de
do Mi nis tro José Ser ra.
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Há um ano, a re vis taCarta Capital pu bli cou a
re por ta gem ”Espi o na gem, Dossiê e a His tó ria“, que
fala de um pla no so bre a suces são bra si le i ra. É bom
que os se nho res a re le i am, por que, se exa mi nar mos,
ve mos que tudo isso acon te ceu e vem se des do bran
do até hoje.
Diz a revista: ”.. no Ministério da Saúde se teria
produzido um conjunto de informações sobre atividades
de Paulo Renato“, então um candidato que queria ser
candidato. ”Informações explosivas, pois indicariam
uma das trilhas montadas pelo grupo em sua escalada
rumo ao poder. Ainda segundo a his tória do dossiê, este
teria sido montado no Ministério da Saúde; mais pre
- ci
samente na Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
onde funcionaria um sistema de espionagem... Eram
sete os agentes, incluídos um do ex-SNI e da SAE (hoje
Abin) e um ex-Chefe da Inteligência da Polícia Federal
no Governo Fer nando Henrique Car doso“. E dá os -de
talhes. Está aqui, naCarta Capital, há um ano.
A im pren sa, em qua se sua to ta li da de, pu bli ca
que o mes mo gru po está co nec ta do para es sas ações
po lí ti cas na Polí cia Fe de ral e no Mi nis té rio Pú bli co,
- ci
tan do um De le ga do de Polí cia que é Su pe rin ten den te
no Rio de Ja ne i ro e um Sub pro cu ra dor da Re pú bli ca.
É o que diz aFolha de S.Paulo, não eu.
Leio a re por ta gem:
De le ga do e Pro cu ra dor li ga dos a Ser ra
atu am em in vestigações.
O pre si den ciá vel tu ca no, Se na dor José
Ser ra (SP), con se guiu re u nir sob as asas de
ali a dos as duas prin ci pa is in ves ti ga ções em
cur so que po dem im plo dir a cam pa nha de
seus ad ver sá ri os. São eles o Sub pro cu ra dor
da Re pú bli ca José Ro ber to San to ro e o De
le ga do de Po lí cia Fe de ral Mar ce lo Ita giba.
Con ti nuo len do:
Em vi a gem a Pal mas (To can tins), há
duas se ma nas, o Sub pro cu ra dor Santo ro
co or de nou in for mal men te o pe dido de bus ca
e apre en são de do cu men tos no escri tó rio
da pré-candidata pe fe lis ta e gover na do ra do
Ma ra nhão, Ro se a na Sar ney. Tro cou idéi as
com o pro cu ra dor Má rio Lú cio Avelar, que
foi o au tor do pe di do, e ori en tou a es tra té gia
a ser ado ta da.
José Ro ber to San to ro e Mar ce lo Ita-gi
ba fa zem par te da tro pa de cho que de Ser ra
no apa ra to po li ci al e de in vestiga ção. Os
dois já es ti ve ram jun tos an tes.
É a Folha de S.Paulo quem diz isso, Srs. Senado
res, não eu. Poderia até parecer que era um pai ferido.
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Con ti nua aFolha:
Ex-assessor es pe ci al de Ser ra no Mi
nis té rio da Sa ú de, nos dois anos an te ri o res,
o Dele ga do Ita gi ba ha via de mons tra do gran
de de sen vol tu ra no exer cí cio de suas fun
ções. No dia 9 de mar ço de 1 999, por exem
plo, re pre sen tou o en tão mi nis tro numa re
-u
nião com a di re to ria da Abi farma (Asso ci- a
ção Bra si le i ra da Indús tria Far ma cêu ti ca).
Foi pro por aos do nos e diri gen tes de
la bo ra tó ri os bra si le i ros que in ves tis sem - di
nhe i ro numa en ti da de não-governamental a
ser cri a da para in ves ti gar e com ba ter a fal- si
ficação de me di ca men tos. A pro pos ta foi
apro va da, se gun do ata da re união.
Na que le tem po, do no ti ciá rio da revis ta
Carta
Capital, a Go ver na do ra do Ma ra nhão não era can-di
data. Os con cor ren tes eram Pedro Malan, Tas so -Je
re is sa ti e Pa u lo Re nato. O pri me i ro ex plo diu pelo
veto po lí ti co; foi mui to fá cil. Ela bo rou-se um dos siê
con tra o Minis tro Pa u lo Re na to, que, fe ri do – e como
o foi –, preci sou sair da dis pu ta. Tas so Jere is sa ti
tam bém foi objeto de ou tro dos siê, que cir cu la em
re da ções, com in for ma ções contra ele, que se ria
usa do caso re sis tis se ou per sis tis se em ser can di-da
to. Dis se mi na ram-se o medo e o mé to do.
A serem verdades as aparências, montou-se um
grupo estatal para ações políticas. Na
Folha de S.Paulo,
a jornalista Mônica Bergamo, sem contestação, pu blica:
Uma das primeiras atitudes do Procurador
Mário Lú cio Avelar, do Tocantins, ao colocar as
mãos na documentação apreendida, foi dispa
rar telefonemas para o Procurador Santoro,
considerado o mais próximo do candidato Ser
ra.
E con clui Môni ca Ber ga mo:
Gente, querem dizer que isso é do Ser
ra? Então escreve: sou o procurador do Serra.
Essa manchete foi publicada, e ninguém a des
mentiu. Ela tem isso declarado. Certamente, nenhum- jor
nalista, de posse de uma declaração tão grave, deixaria
de ter dito ao interlocutor que suas declarações estavam
sendo dadas a um jornal com responsabilidade.
Na saúde, o Ministro José Serra multiplicou gastos
com a empresa do ex-Chefe de Telecomunicações Ele
trônicas do SNI e professor da Polícia Federal. La mento
essa vocação, porque jamais pensei que ela tivesse. A
Fence tem contratos hoje de R$1 .870 milhão, 6 vezes
mais do que no ano passado e muitas vezes maior que
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os contratos para proteger os telefones de 33 ministros
do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, o Mi nis té rio da Sa ú de – que, to dos sa-be
mos, tem a fi na li da de de cu i dar da sa ú de – dedica-se
tam bém a pro ble mas de in te li gên cia e es pi o na gem.
”Estra nhas re la ções com o mun do dos ara pon gas“ e
”Na sa ú de, Ser ra mul ti pli cou gas tos com em pre sa de
ex-agente do SNI“ são man che tes do
Correio Braziliense. A revis taIsto É des ta sema na anun cia: ”Gram
pos, chan ta gem e bai xa ri as“. Esse é o cli ma em que
foi transfor ma da a suces são pre si den ci al no Bra sil.
São tan tas as co ne xões, as evidên ci as e as pis
tas que não há como es con der a li ga ção dos atos da
Go ver na do ra do Ma ra nhão à su ces são, que que rem
trans for mar nes se vale-tudo. Sou eu quem está afir
man do isso? Não, Se nho res Se na do res. É uma una
ni mi da de no País.
O Go ver na dor Anthony Ga ro ti nho decla ra: ”É
es tra nho que a im pres são di gi tal do can di da to do
PSDB es teja tão pre sen te na de nún cia e na ação.“
Disse Ciro Gomes: ”Se há uma acusação, ela deve
ser pública. Sempre que a polícia sai da delegacia para
agir sobre um candidato, é bom pôr as barbas de molho.“
Lula: ”Tudo pode ter acontecido, mas o caso deveria
ter sido apurado antes de Roseana se tornar candidata.“
Brizola: ”Duvido que o Presidente não soubesse.“
Jereissati: ”Um gesto de brutalidade (...), inadmissível.“
Jâ nio de Fre i tas: ”O uso das en gre na gens do
po der está mais de sa bri do e inten so do que ja ma is.
Se no co me ço é assim, depo is não será me nos in con
di zen te com os di re i tos e a le ga li da de que tan to têm
cus ta do a este país.“ Jor na lis ta Jâ nio de Fre i tas, que
tem a res pon sa bi li da de de uma lon ga mi li tân cia em
defesa de di re i tos nes te País.
E José Ge no í no: ”Qu ase nin guém mais du vi da –
ad ver sá rio, leal – de que a go ver na do ra foi víti ma de
es pi o na gem e ma ni pu la ção po lí ti ca e ele i to ral no epi
só dio da in va são da em pre sa Lunus“.
Srªs e Srs. Se na do res, a Polí cia Fe de ral é uma
ins ti tu i ção de ser viços pres ta dos ao País. Te nho gran
de ad mi ra ção por ela e lá te nho bons e ve lhos ami gos.
É for ma da de ho mens de bem, cujo exem plo mai or- te
mos aqui nes ta Casa: o nos so Sena dor Ro meu Tuma.
Ago ra mesmo, o Pre si den te da Fe de ra ção Naci o nal
dos Po li ci a is Fe de ra is, Fran cis co Ga risto, pe diu in-ves
ti ga ção ao Di re tor-Ge ral da Po lí cia e afir mou: ”O po
- li
ci al deve se pau tar pela le gis la ção vi gen te, não pode
se dei xar levar por in te res ses polí ti cos.“ Está aqui.
Srªs e Srs. Senadores, não tenho peso na cons
ciência de não ter dito isso, porque levei a ocorrência
desse clima ao Presidente Fer nando Henrique Cardoso,
comunicando-lhe o que ocorria, porque Sua Excelência
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tem de ve res in de cli ná ve is e res pon sa bi li da des - in
transferíveis.
Seu ju ra men to fei to peran te o Con gres so foi
este que está na Cons ti tu i ção: ”…man ter, defen der e
cum prir a Cons ti tu i ção, ob ser var as leis, pro mo ver o
bem ge ral do povo bra si le i ro, susten tar a união, a in
- te
gri da de e a in de pen dên cia do Bra sil.“
É um ju ra men to sole ne, mas quem já foi Pre- si
den te e fez esse jura men to sabe o peso que há den tro
da gen te quan do se es ten de a mão para ju rá-lo.
Achei que de via adver ti-lo para evi tar que o apa
ra to es ta tal fu gis se de con tro le. Meu ges to era de-co
la bo ra ção, era um ges to de quem con fi a va.
Ge tú lio Vargas não man dou matar o Major Ru
bem Vaz, na Toneleros. Mas Afonso Ari nos, em famo
so dis cur so, dis se do peso da res pon sa bi li da de pre
- si
den ci al so bre o apa ra to do Esta do e seus áu li cos, que
têm que fi car sob con tro le.
Fa lei ao Pre si den te de denún ci as que me che
ga ram. Agen tes da Abin ti nham-se deslo ca do para o
Ma ra nhão, Pi a uí e Pará, para devas sar nos sas vi das,
de mi nha famí lia, de meus ami gos!
O Pre si den te li gou-me dizen do que ha via te le- fo
nado ao Ge ne ral Car do so e que ele iria me pro curar.
O Ge ne ral re al men te me te lefonou e ago ra, dias
atrás, fez-me uma car ta.
Eu nun ca du vi dei do Ge ne ral Car doso. Mas o
nome da Abin foi usa do. Re por tei-lhe eu ao Ge neral
Car do so , já pro cu ran do pro te ger o País desse jogo,
dan do-lhe co nhe ci men to des ses fatos. Dis se-lhe que
agen tes que sem pre tra ba lha ram na área de in forma
ção do an ti go SNI, não des mo bi li za dos e não afas- ta
dos da ati vi da de, ha vi am sido con tra ta dos pelo De-pu
ta do Már cio For tes para uma de vassa na vida da Go
ver na do ra do Ma ra nhão, para acom pa nhar suas vi
-a
gens, fo tografá-la e gra var suas con versas. O Ge ne ral
Car do so me res pon deu, quan do lhe dis se des sa -se
gun da de nún cia: ”Isso é pos sível aconte cer!“
Se eu não esti ver falando a verda de, que ele -pu
blique essa gravação. Cre io que a Secre ta ria de Se-gu
rança Na cional deve ter to dos os te le fonemas gra-va
dos, até por se gurança das pessoas que ali trabalham.
Mas não me li mi tei so men te a isso! Pedi ao Se
na dor Lo bão que tam bém fizes se che gar os fatos ao
Pre si den te, por que eu que ria sensi bi li zá-lo. Eu não
- ti
nha ne nhum mo ti vo para não ter apre ço ao Pre si den
te e con fiança nele. Também pedi ao Se na dor Jor ge
Bor nha u sen, Pre si den te do Par ti do, que dis sesse
isso ao Pre si den te e ele dis se.
E, no dia do acon te ci men to, eu, na su posição de
uma re la ção leal com o Pre si den te, tele fonei-lhe não
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para pe dir al gu ma co i sa, mas para ape nas confir mar
os meus te mo res passados.
– Pre si den te, lem bra-se da nos sa conver sa?
Não de i xe cons pur car o seu go ver no! Veja o que está
acon te cen do no Ma ra nhão!
Res pon deu-me ele: – Eu nada sa bia.
E eu não ha via lhe per gun ta do. Não lhe ha via
co bra do se sabia ou não sa bia. Mas dis se-lhe:
– Nem o Mi nis tro da Jus ti ça sabia, Pre si den te?
Res pon deu-me: – Não, e, se ele sou bes se e não
me avi sas se, eu o de mi ti ria hoje.
Peço tam bém que – caso sejam gra vados os -te
le fo ne mas na Pre si dên cia , se não es tou falan do a
ver da de, que se pu bli que se o Pre si den te não me dis
se que de mi ti ria hoje o Minis tro da Jus ti ça.
Mas, à no i te – vejam como a gen te se de cep ci- o
na! –, ligo a te le vi são, e o Mi nis tro Aloy sio Nu nes -ga
bava-se de ter au to ri za do a di li gên cia, de ter dado as
or dens!
Em se gui da, per ple xo e de cep ci o na do, li a de
cla ra ção do Pre si den te Fer nan do Hen ri que: ”Esta é
uma tem pes ta de em copo d’água.“
”Esta é uma tem pes ta de em copo d’água“. Foi
uma de cla ra ção infe liz, porque não foi essa a re ação
do Pre si den te Fer nan do Hen ri que no caso Chi co -Lo
pes, quan do se falou em favo re ci men to pes so al no
caso Mar ka/Fon te Cin dam, fez-se uma dili gên cia em
sua casa e en con trou-se um bilhe te com o de pósito
de US$1 , 6 milhão no ex te ri or.
O que dis se o Pre si den te na que la épo ca? o que
eu espe ra va que ele ti ves se dito na que le dia. Dis se da
sua in dig na ção, afirman do o seguin te ao
Jornal do
Brasil: ”Não vejo ne nhu ma razão, nada que jus ti fi que
o que acon te ceu, nada re al men te. Qu e ro que a opi
nião pú blica bra si le i ra re pu die a vol ta do ar bí trio no
Bra sil. Isto não tem sen ti do… Lu tei mu i to contra o- re
gi me ar bi trá rio, fui víti ma dele. Acho que é pre ci so -res
pe i tar o esta do de di re i to.“
Foi a re a ção do Pre si den te le gí ti ma, cer ta e -cor
re ta na que le mo men to. E ago ra: ”Tempes ta de em
copo d’água!“
Na ope ra ção na casa do Sr. Fran cis co Lo pes,
além do re gis tro da conta do equi va len te a R$3,8 -mi
lhões, tam bém foi encon tra do dinhe i ro. São pa la vras
mi nhas? Não. São pala vras do jor nalO Estado de
S.Paulo. ”Ape sar de os po li ci a is te rem con ta do as no
tas – diz o con ce i tu a do jor nal , o dinhe i ro não foi re-co
lhi do.“ Nem, mu i to me nos, fotografado.
Ago ra, vou re pe tir por que é uma con si de ra ção
que deve ser re pe ti da. O Pre si den te respon de que o
que fi ze ram com a Go ver na do ra do Mara nhão é ”tem
pes ta de em copo d’água“!
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Será o caso do Ma ra nhão a co i sa mais ur gen te
des te País, em ter mos de inqué ri tos? Onde está, por
exem plo, o in qué ri to do Mi nis té rio da Sa ú de so bre o
lo bis ta Paes dos San tos, so bre a sus pe i ta sobre o Sr.
Du ar te de que re ce beu quan ti as com pro va das em
sua con ta, para a li be ra ção de mar cas de re médios?
Ba i xou-se uma cor ti na de si lên cio so bre o assun to, e
o inqué ri to está pa ra do.
Qu e ro tam bém di zer uma pa lavra so bre o Mi nis
tro da Jus ti ça, elo das res pon sa bi li da des hi e rár qui cas
pre vis to na pró pria Cons ti tu i ção. Para que se veja o
es ti lo des sas co i sas, vejam-se as pes soas. O atu al
mi nis tro é um ho mem de bi ografia for te. Tem demons
tra do co ra gem em sua vida. Já par ti ci pou de ope- ra
ções bem mais com ple xas do que in va dir um es cri-tó
rio de uma can di da ta à Pre si dên cia da Re pú bli ca.
Não é so men te o passado do Mi nis tro da Justi ça
que mos tra esse seu tem pe ra men to. O jor na lis ta Fer
nan do Mo ra is contou emÚltimo Segundo, jor nal da
Inter net, episó dio ocor ri do no ae ro por to de Cum bica
ao tem po em que o Sr. Aloy sio Nu nes era Vice-Go ver
na dor de São Pa u lo. O jor na lis ta Pau lo Fran cis fez
uma brin ca de i ra com ele, e ele res pon deu com pa- la
vras de ba i xís si mo ca lão, pro me ten do-lhe es pancá-lo.
Não sou eu que digo, está aqui a com pro va ção.
Da mesma for ma, acon teceu uma coisa que tam
bém não orgu lha o Brasil, den tro do Palá cio da Alvo
- ra
da, na fren te do Pre si den te da República. O Minis tro da
Justiça – está aqui na revis taIstoÉ – também ame açou es pancar e matar o Go ver na dor do Ce ará.
Não dá tran qüi li da de a ninguém que um ho mem
com esse tem pe ra men to seja o guar dião das li ber-da
des pú bli cas, das leis e da Cons ti tu i ção.
Cito o Mi nis tro Renan Calhe i ros, que, de po is da
ope ra ção Chi co Lo pes, ba i xou uma or dem pro ibindo
a polí cia a fa zer dili gên ci as des se tipo que ti nham sido
feitas no Rio de Ja ne i ro.
Perguntam-me os senhores: ”E o senhor, quando
Presidente da República, como se conduzia nesses -epi
sódios?“ Cito exemplos. Em São Paulo, foi aberto, quan
do eu era Presidente, um inquérito na Cosipa, Com- pa
nhia Siderúrgica Paulista, em que se procurou envolver o
então Senador Fernando Henrique Cardoso e alguns- ou
tros políticos, porque teriam indicado diretores da com
panhia que tinham feito coisas indevidas durante a ges
tão que lá estavam investidos. Chamei o então Diretor da
Polícia Federal, hoje Senador Romeu Tuma – peço o seu
testemunho – e disse-lhe que não permitisse jamais que
se politizasse, em São Paulo, esse inquérito nem que se
responsabilizasse alguém sem que o assunto estivesse
devidamente guarnecido de todas as precauções e sem
que fossem assegurados todos os direitos.
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E lem brem que o en tão Sena dor Fer nan do Hen
ri que Car do so era um dos que mais ata cavam a -mi
nha pes soa na que le tem po.
Qu an do assu mi o man da to de Se na dor, em
1 991, eu não ti nha es tre i tas re la ções com o Se na dor
Fer nan do Henri que, mas de po is pas sa mos a ter re- la
ções cor di a is e depo is estre i tas re la ções nes te ple-ná
rio. Logo no iní cio des sas pri me i ras sema nas des se
nos so re la ci o na men to, o hoje Pre si den te, Fer nando
Hen ri que, meu co le ga Se na dor, pe diu-me aqui no
ple ná rio: ”Pre si den te, peço-lhe uma de cla ra ção em
car ta sobre aque le as sun to da Co si pa“, por que o Go
ver na dor Quér cia es ta va pro cu ran do le vantá-lo. -Pe
diu-me que eu dis ses se que nada ti nha de penden te
em re la ção ao caso e nem em re la ção a ele. Então,
en vi ei-lhe uma car ta nos ter mos em que me pe diu.
É as sim que sou.
Há ou tro exemplo, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.-Se
na do res. Em 1 997, para in ti mi dar o Sr. Luís Iná cio
Lula da Sil va, forjou-se contra ele um in qué ri to. Sem
pre fui ad ver sá rio do Lula. Com ele, nun ca manti ve- re
la ções pes so a is, se não de res pe i to. Apenas por -mi
nha cons ciên cia, com a mi nha res pon sa bi li da de, -es
cre vi, em 13 de ju nho de 1 997, na
Folha de S. Paulo,
ar ti go in ti tu la do ”A Lula o que é de Lula:
O país tem que aprender a preservar
os seus homens públicos na qui lo que têm de
mais exemplar, que é sua vida. Não se trata
de dar car ta de imunidade a ninguém, mas
não se pode, só porque o Lula é um lí der de
es quer da, apro veitar-se de sua no to ri e da de
para, à cus ta dela, cri ar um escândalo.
Minha conduta nesses episódios não se encerrou
com esse fato, Sr. Presidente. Qu ando o empresário
Abílio Diniz foi seqüestrado – eu era Presidente em
1 989 –, quiseram envolver o PT como responsável por
aquela ação criminosa, visto que a polícia de São Paulo
sustentava o caráter político do crime e até se colo-ca
ram símbolos de campanha. Chamei o então Ministro
da Justiça, Sau lo Ramos, para que a Polícia Federal,
por serem estrangeiros os seqüestradores e porque a
Interpol havia sido acionada – o Senador Romeu Tuma
pode testemunhar –, não envolvesse o PT apenas por
suposições. O Mi nistro Saulo Ramos chamou Romeu
Tuma e determinou que não se politizasse o as sunto.
Estávamos há poucos dias da eleição presidencial, e
ninguém iria desvincular esse fato de uma ação política.
Não permi ti, nem o Ministro Saulo Ramos o fez, pois o
Estado não pode, nunca, agir por moti vação política.
Sou as sim. Essa sem pre foi a minha mane i ra de
ser.
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Não de vemos nos es que cer quantos milhões de
pes so as foram levadas ao forno cre ma tó rio e às va las
da Si bé ria por in ves ti ga ções, in qué ri tos e pa pe lu chos.
Por um man da do, foi Olga Be ná rio leva da das mas
mor ras do Esta do Novo para um cam po de con cen tra
ção. Pro ces sos, inqué ri tos e con de na ções po lí ti cas
forjadas foram sem pre mé to dos de in ti mi da ção e- li
qui da ção de adver sá ri os – mé to dos ul tra pas sa dos na
his tó ria da hu ma ni da de. O Bra sil não pode ter in qué
- ri
tos se cre tos para pro vo car o medo, o ter ro ris mo mo
ral, que con ti nu am exis tin do nas ame a ças que nos- fa
zem, nas no tí ci as que nos che gam, nas mon ta gens
que se pro ces sam. É este o es ta do demo crá ti co que
que re mos no Bra sil?
Os po li ci a is que in va di ram aFolha de S.Paulo
em 1 991 tam bém es ta vam mu ni dos de man da do ju
- di
ci al, de do cu men tos, de au to ri za ções. Apre en de ram
do cu men tos co ti di a nos nor ma is e os apre sen ta ram
como cri mi no sos.
Não estou aqui para de fen der a candi da tu ra de
mi nha filha. Por ela, não es ta ria na tri bu na, tão ve
- e
men tes foram os apelos que me fez para não me meter
nesse as sunto depois dos graves pro blemas de saúde
que en frentei neste e no ano passado. Mas, movido
pelo meu dever, com sacrifício, falo neste plenário. E
to dos que me conhecem sabem que estou de cer to
modo maltratando a mi nha per sonalidade. Falo, então,
para que não se deixe manchar a ima gem do País.
Que se diga a qualquer cidadão do que é acusa
do; que tipifiquem o seu crime; que lhe asse gu rem o- di
re i to de de fesa; que se condene quem ti ver culpa, mas
que se não invoquem nem façam simulacros masca-ra
dos sob a capa de formalidades. Que se diga: ”os -cri
mes da Gover na do ra do Mara nhão são esses, es ses e
esses“; ”os crimes do Sr. José Serra são esses, es ses
e esses“. Que se es pe ci fi quem os cri mes de qualquer
cidadão, mas que não se usem esses métodos. Que se
res pe i tem os dire i tos in dividuais e as garantias cons
- ti
tu ci o nais e que não se use o apara do do Esta do para
ações que denigram re putações.
O Gover no pe diu ao re la tor da ONU – cha ma do
ao País para ve ri fi car os ín dices so bre o pro ces so de
ali men ta ção – que não fos se ao Ma ra nhão, de vido
aos nos sos ín dices. Ele che gou de po is de ocor ri dos
es ses fatos e veio a convi te do Go ver no bra sileiro,
que re la ci o nou os Esta dos a serem vi sitados. Na que
le tem po, o re la tor da ONU iria ao Ma ra nhão, por que
era in te res se do Go ver no – já que ha via o convi te –
mos trar os índices do Esta do, ten do em vis ta a cam
pa nha po lí ti ca que se ria fei ta. Mas ago ra o Go verno
pede que o re la tor não vá ao Ma ra nhão.
S. Presidente, o Maranhão para mim não é só -ins
piração. É vida, é saudade que não deixa de doer um só
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dia, porque é um amor demais. Rui Barbosa dizia o
mesmo da Bahia em seu primeiro e úl timo discurso nes
ta Casa.
Ru ins são, in fe liz men te, os ín di ces do Bra sil.
Não é o Ma ra nhão o vi lão do Bra sil. O ín di ce de de- si
gual da de do Bra sil é ma i or que o do Ma ra nhão – no
Ma ra nhão, esse ín di ce é 0.575; no Bra sil, 0.595. Não
se ria o Mara nhão que faria o Bra sil fi car em si tuação
ruim du ran te a vi sita do Sr. Zi e gler àque le E stado.
Pou co sa be mos da Su a zi lân dia. Po dem os se
nho res per gun tar: ”Sena dor José Sar ney, que re la ção
tem isso com o seu dis curso?“ Su a zi lân dia é um pe
que no país dor mi tó rio, per to da Áfri ca do Sul, onde
qua se toda a po pulação anda des calça. Da Ni ca-rá
gua sa be mos, por que se tra ta de um país pró xi mo. O
que têm a Su a zi lân dia, a África do Sul e a Ni ca rá gua
em co mum com o Bra sil? Segun do o re la tó rio do
Pnud, os qua tro úl ti mos pa í ses com ma i o res ín dices
de desi gual da de so ci al no mun do são Su azilândia,
Ni ca rá gua, Áfri ca do Sul e Bra sil. Então, não é o Ma
ra nhão que en ver go nha os ín di ces bra si le i ros.
Mais do que nun ca o Bra sil pre ci sa ficar aci ma
de qual quer sus pe i ta, em to dos os es ca lões, so bre- tu
do dos ór gãos en car re ga dos de zelar pela Cons ti-tu i
ção e pe los di re i tos da cida da nia.
O País quer paz, nós to dos que re mos paz. Não
so men te aque la paz da ausên cia de guer ra, mas essa
paz do Esta do de Di re i to, que faz com que cada um
de nós pos sa vi ver em paz, aqui lo que Chur chill de
- fi
nia de uma ma ne i ra tão sim ples: o que é uma de mo
cra cia? É quan do, às 6 ho ras, a campa i nha da sua
casa toca, e você ja ma is pen sa que é a po lí cia, sabe
sem pre que é o pa de iro. É isso que é a de mo cra cia.
Precisamos de paz. Todos sabem do meu tempe
ramento. Nunca persegui ninguém, não pesa em minha
consciência ter passado por cima de ninguém. Todos
me co nhecem e conhecem mi nha conduta. Já fui jul-ga
do pelo povo brasileiro. Já estou velho e, como disse,
não estou mais para agüentar cer tas perplexidades.
Tenho cer te za da gran de con tri bu i ção que dei à
con so li da ção da de mo cra cia no Bra sil. Como Pre- si
den te e como ex-Pre si den te, nun ca fiz ou tra coi sa-se
não pro cu rar aju dar o gover no, e, nes se senti do, o
País é tes te mu nha do meu com por ta men to; nun ca
pro cu rei esta be le cer um de ba te, uma di ver gên cia em
- ri
re la ção ao Go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen
que Car doso. Um ex-Pre si den te da Re pú bli ca ti nha
que se con du zir dessa maneira.
Sofre a Governadora do Maranhão uma persegui
ção política, pelo fato de ser candidata. Ela não pediu
para ser candidata. Não era candidata, saiu candidata
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porque colocaram o seu nome na pesqui sa, e o povo
brasileiro levantou-a nas pesquisas. Ela está pagando
por essa decisão do povo brasileiro. Não foi ela, coita
- di
nha. Ela não teve essa ambição.
Vamos mar char para as ele i ções sem es ses
mé to dos, para res guar dar a ima gem na ci o nal, por
que, se isso não ocor rer, so men te me res ta – e eu -se
rei um da que les a natu ral men te fazê-lo –, na defesa
do pro cesso de mo crá ti co, ba ter às por tas da ONU, da
OEA, do InterA cti on Coun cil, do qual faço par te, e
onde for neces sá rio, pedin do obser va do res para as
ele i ções brasi le i ras, a fim de as se gu rar a vi gi lân cia- in
ter na ci o nal da nos sa su cessão, so bre como o pro ces
so de cor re, as pres sões, a le gis la ção e os mé to dos.
(Pal mas.)
Dói, den tro de cada um de nós, ter de pen sar
nes sas co i sas de re gres são do Bra sil. Estão acon- te
cen do co i sas que nos pre o cu pam. A de cisão do TSE
so bre co li ga ções cria um com pli ca dor novo, às vés
pe ras da ele ição, mu dan do as re gras do jogo, o que
confunde. Le van tam-se suspe i tas in jus tas que ja ma is
de ve ri am envolver a Justi ça Ele i to ral.
O Jor nal de De ba tes traz esta ma té ria: ”Urnas
ele trô ni cas: 2002 e a frau de anun ciada“ O Mi nis tro
Nel son Jo bim, se gun do o Cor re io Bra zi li en se, diz que
”há fal ta de con fiança por par te de al guns par ti dos, e
essa des confiança pode com pro me ter a ele ição“.
Acon te ce tam bém que a Abin é a úni ca de ten to ra da
chave crip tográfica das ur nas e do sis te ma elei to ral. E
a Abin deve estar aci ma de qual quer sus pe i ta.
Enfim, há com pli ca do res que se in ter li gam.
Uma ele ição não é fra u da da so men te nas ur nas.
O pro cesso pode co me çar fraudado. Nos ca suísmos,
na sus pe i ta so bre esse tipo de se gu ran ça eletrô ni ca,
na in ter ven ção do apa ra to do Esta do.
Como ocor reu em Water ga te, as co isas de i-xa
ram pe ga das. Os que fa zem es tas co i sas pensam que
po dem, que elas de sa pa re cem. Mas te nho cer te za de
que, al gum dia, um jor na lis ta bra si le i ro vai des co brir
essa tra ma e fazer umbest-seller, como o pu bli ca do
nos Esta dos Uni dos e que consa grou os re pór te res
do He rald Tri bu ne. E aí os res pon sá ve is não te rão
como re cor rer a ne ga ças. Nãoé pos sível que este
pro ces so, este mé to do, esta tra ma fique oculta e seja
ape nas uma ”tem pes ta de em copo d’água“.
Será as sim que se pen sa ser o fu tu ro gover no?
O jor na lis ta Elio Gas pa ri ad ver tiu o País so bre o
”pe ri go da me xi ca ni za ção“.
E Otá vio Fri as Fi lho, com a au to ri da de da que le
edi to ri al defen den do a demo cra cia na pri me i ra pá gi na
na Folha de S.Paulo, es creveu:
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O am bi en te po lí ti co está tur vado de -in
dí ci os de que a ope ra ção de ter mi na da pela
jus ti ça contra a pré-can di da ta foi apenas a
co ber tu ra le gal para mano bra mais ocul ta e
sus pe i ta. A gover na do ra foi alvo de uma
rede de es pi o na gem par ti cu lar, de nun ci a da
de an te mão, e que re sul tou num dos siê des
ti na do a pre ju di cá-la.
Mas es ta mos di ante de algo pre o cu
pan te. Trata-se do mais im pres si o nan te rolo
com pres sor já mon ta do na polí ti ca recen te.
Di nhe i ro, re cur sos po lí ti cos, mí dia, pres
sões, ame a ças, tudo é usa do para favo re cer
o candi da to ofi cial. De ta lhe im por tan te: está
sen do or ga ni za da uma es tru tu ra pa ra le la ao
go ver no e a seu par ti do, algo sem pre ce
den tes.
Faço ques tão de mos trar a fonte de tudo o que
eu digo aqui.
Já ou tro dia, o Se cre tá rio do Tesouro dos Esta
dos Uni dos, o Sr. O’Neil, dis se, para nos sa lamen- ta
ção, que os ver go nho sos ju ros al tos do Bra sil eram
de vi dos à cor rup ção.
Aque les que prati ca ram esta ope ra ção es tão
pen san do que sua ação foi bri lhan te, bri lhan tís si ma e
que irão dela go zar pelo res to da vida. Mas po dem
des co brir que es tão er ra dos se pen sa rem no mal que
fizeram ao Bra sil e ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que.
Esses mé to dos não po dem pros perar. O Pre- si
den te é o res pon sá vel peran te o País, a Cons ti tu i ção
e a His tó ria.
Se a Governadora do Mara nhão não fosse can-di
data – alguém tem dú vida ou algum idio ta neste País
pensaria diferente? –, nada disso exis tiria. Se ela ace
- i
tasse ser vice e não dissesse que as mulhe res po de
- ri
am ser ver sa, isto é pre si den te, cer ta men te não esta ria
amargando a manipulação de imagem cuja ori gem
está no apara to esta tal, fonte das versões por onde-va
zam todos os do cumentos, in tri gas e acusações.
No mo men to em que a in de pen dên cia ju di ciá ria
é agre ga da à in fluên cia do Exe cu ti vo, fique sa ben do o
Par la men to – falo isto olhando para Rui Bar bosa –, o
Par la men to não existi rá mais, por que a li ber da de não
mais exis te, por que não exis te equi lí brio de po de res.
Nas ce aí o arbí trio. No princí pio, es sas co isas de que
es ta mos falan do nos pa re cem meno res, olha mos um
pou co as sim acre di tan do que não são tão gra ves. Tal
vez es te ja mos vendo fantas mas ao meio-dia. Mas,
de po is, es sas co i sas vão cres cen do e, quan do nos
da mos conta do que acon te ce, já es tamos per didos.
Sr. Presidente, também está ferida a imagem do
Brasil no exterior.The Economist, a bí blia financeirado
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Pri me i ro Mun do, re la ta o que acon te ceu no Ma- ra
nhão. E aí há uma fra se, uma pe que na frase, que é
ter rí vel para a nossa ima gem inter na ci o nal:
She may
be right; em por tu guês, ”Ela pode es tar cer ta“. Cita
que a Go ver na do ra do Ma ra nhão diz que isso foi uma
ope ra ção ar ma da pelo Go ver no, pela po lí cia e pelo
can di da to José Ser ra. E a re vis ta
The Economist diz:
She may be right: ela pode es tar cer ta.
Então, já é fora do Bra sil que a nos sa ima gem
está man cha da com opera ção des se tipo. Como eu
dis se, es sas co i sas co me çam as sim.
O Sr. Jefferson Péres (Blo co/PDT – AM) – V.
Exª me per mi te um apar te?
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Se nador
Jefferson Pé res, eu pe di ria, por que não conce di aos
de ma is co le gas, que não me apar te as se. Se ria mu ito
hon ro so, real men te, mas peço a V. Exª que use um
pou co do Re gi men to, nas explicações pes so a is que
pos sa fazer, por que sei que o apar te de V. Exª hon- ra
ria mu i to o meu dis curso.
Qu e ro ter mi nar lem bran do o Pas tor Nie mol ler,
um dos lí de res da re sis tên cia pro tes tan te con tra o
na zis mo. Este tex to, mu i tas ve zes, é atri bu í do a Ber
tolt Brecht, que tam bém não ne gou que fosse dele.
Diz:
Qu an do vi e ram buscar os co munistas,
eu não dis se nada;
eu não era co mu nis ta.
Qu an do vi e ram buscar os ju de us,
eu não dis se nada;
eu não era ju deu.
Qu an do vi e ram buscar os ca tó li cos,
eu não dis se nada;
eu não era ca tó li co.
Então vi e ram me pren der,
e não ha via mais nin guém para pro tes
tar.
Peço que me di tem, se nho res po lí ti cos, a -im
pren sa e povo brasi le i ro.
Mu i to obri gado. (Pal mas.)

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO
DO SR. SENADOR JOSÉ SARNEY
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Sr. Presi
dente, Srªs e Srs. Senadores, são muitas as versões- so
bre o que vou dizer. Umas, que venho apenas de fender
minha filha; outras, que venho destilar um sentimento de
ira e vingança contra o Presidente da República; outras,
que venho entrar no lodo de invadir a vida das pessoas.
Não sou responsável por nenhuma dessas versões. Não
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tenho mais idade para mudar. O Brasil conhece meu
temperamento.
Venho cum prir meu de ver de homem de es ta do
res pon sá vel pela tran si ção para a de mo cra cia. Falo
na con di ção de ex-Pre si den te.
Espe rei que os úl ti mos anos da mi nha vida fos
sem de di ca dos à lite ra tu ra, distan ci a do da luta par
- ti
dá ria, sem per der a se re ni da de na avali a ção das- in
dig ni da des.
As conver sas pri va das en tre ho mens pú bli cos
devem ser res pe i ta das. Não es tou que bran do esta- re
gra ao re cor dar que dis se ao Pre si den te da Re pú-bli
ca, em vi si ta que me fez:
– Pre si den te, o Se nhor des fru ta de pres tí gio- in
ter na ci o nal e do res pe i to de to dos nós. Não per mi ta
que seu go ver no seja cons pur ca do neste processo
da su cessão. Assegu re que o jogo de mo crá ti co pos sa
flu ir sem ma no bras su jas. As su ces sões apa i xo nam e
mu i tas ve zes des tro em homens pú blicos.
– Vejamos o exemplo de Ni xon, Water ga te, jus
ta men te por que pro cu ra vam der ro tar o adver sá rio por
mé to dos amorais. Der ro tou-se. Mas man chou-se -Ni
xon pe ran te a His tó ria. Pre si den te, vi gie os seus
maus ami gos.
Já me ha vi am che ga do ao conhe ci men to al guns
pro ce di men tos nada con ven ci o na is que me pre o-cu
pa vam, e a ele os rela tei. O Pre si den te me re afirmou
que seu com por ta men to se ria o de es ta dis ta, e que
so fria com pres sões e cobran ças pes soais que lhe-in
fer nizavam o co ti di a no.
É jus ta men te nesta li nha de co la bo ra ção com o
país e tam bém com o Pre si den te que falo. E é com
amar gu ra que vivo este mo men to. Não es tou mais na
ida de de ras gar a alma com decep ções e per ple xi da
des tão cho can tes.
Não es tou aqui como Se na dor do PMDB nem
como pai. Não pre ci so de mons trar que te nho pela -mi
nha úni ca filha um amor e afe to que não en con tram
di men são.
Falo pelo de ver que tem um ex-Pre si den te da
Re pú bli ca – de defen der o país e suas ins ti tu i ções, e a
base de las são os di re i tos in dividuais. O dire i to de
cada um de nós não ser es pi o na do, escu ta do, se gui
do, per se gui do, to ca i a do pelo apa ra to do Esta do,
cons tru í do para pro te ger os ci da dãos. Assim é o es- ta
do de di re i to, da lei, não dos ho mens.
A Nação assis tiu aos atos de vi o lên cia po lí ti ca
que acon te ce ram no Maranhão.
Policiais ar mados, viaturas embaladas, aparato de
efeito utilizados para criar um escândalo contra a can
- di
data à Presidência da República, em ato arbitrário, ilegal,
de conotação política e fora da lei. Dois tribunais assim o
consideraram: o TRF e o STJ, julgando que o cidadão só
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pode ser investigado por autoridade competente. A -Go
vernadora do Maranhão não está na jurisdição de Tocan
tins. É um privilégio? Não. Da mesma forma, os procu
- ra
dores que a investigam e os juízes gozam das mesmas
prerrogativas de serem julgados por instâncias especiais.
Assim tam bém os de sem bar ga do res, se cre tá
- ri
os de es ta do, mi nis tros, de pu ta dos, se na do res e o
Pre si den te da Re pública – que ago ra mes mo, quan do
a Reforma Ju di ciá ria preten de mo di fi car esta nor ma,
ma ni fes ta-se con tra.
Toda decisão to ma da por juiz ou qual quer au-to
ri da de sem com pe tên cia é nula, não ser ve, é sus pe
- i
ta, em nada apro ve i ta à Jus ti ça. É de ci são dos tri-bu
nais e con sen so dos ju ris tas. Cito, como isen to, o
ex-pre si den te da OAB, Re gi nal do de Cas tro: ”Toda
prova fei ta ao ar re pio da lei é con siderada ilí ci ta.“
(20.4.99,O Globo)
1
E é, mais uma vez, reiterada na decisão do Supre
mo Tribunal Fe deral, em acórdão no processoo n801 97,
que considera nula a decisão do juiz incompetente.
2
A ação prati ca da con tra a Go ver na do ra do Ma
ra nhão foi ar bi trá ria. Não bas ta sus ten tar falsas -for
malidades. Estas ma no bras são feitas com es tes cu
- i
da dos para es con der seus ob je ti vos.
Ile gal, por que prati ca da por juiz e au to ri da des
sem a compe tên cia le gal para prati cá-la, con forme
de ci sões unâ ni mes da Jus ti ça. ”A inves ti ga ção dos- fa
tos in clu í dos na com pe tên cia ori gi ná ria des te Tri bu nal
deve ser fei ta aqui“, diz o TRF.
3
Assim descre ve o ju ris ta Sa ulo Ra mos o que
acon te ceu:
”Em di li gên ci as des se tipo, quem cum
pre man da do ju di ci al de pre ca do é ofici al de
jus ti ça (art. 355, §2º, do Có di go do Pro ces
so Penal). E a po lí cia, a da co mar ca, -so
men te pode e deve ser re qui si ta da se hou
ver re sis tên cia con tra a bus ca e apre en são.“
”E há mais um deta lhe, materializando a
ilegalidade: o mandado judicial, expedido em
Palmas, estava em carta precatória ao juiz do
Maranhão e era este quem deveria, se neces
sário, requisitar a Polícia Federal de lá para
cumprimento da diligência. E exis tem oficiais
de Justiça lotados naquela jurisdição, que não
podia ser invadida por autoridades de outra,
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porque não havia perseguição nos ter mos do
art. 250 da lei processual. A perseguição era
somente polí ti ca.“
”Os policiais federais envolvidos não
eram de Palmas nem de São Luís. Eram de
Brasília, todos diretamente su bordinados ao
superintendente da Polícia Federal, que se
proclama legitimamente filiado ao PSDB, e
que obedece a ordens do ministro da Justiça.
De Brasília foram buscar a precatória em Pal
mas (logo, não estavam em di ligência) e le-va
ram-na para São Luís, agora, sim, em dili gên
cia de ‘perseguição’. Ali o juiz despachou:
‘Cumpra-se’. E os próprios esta fetas inva- di
ram a empresa. Nenhum oficial de justiça.“
”Os de le ga dos execu to res da ‘di li gên
cia’ até de cla ra ções de ram, de que ‘es tá va
mos atrás do ouro, mas en con tra mos ouro,
pe dras pre ci o sas, pé ro las e dia man tes’.
Con fes sa ram que foram ga rim par.“
”A história de cumprir mandado judicial é
ridícula porque a polícia de Brasília não faz plan
tão em Tocantins. Ela, sim, foi mandada. O man
dado foi mandado. Tudo foi mandado. E para o
espaço também mandaram a lei processual.“
4
Este, o as pec to da ile ga li da de.
Mas não fuja mos da ques tão: de que se acu sa a
Go ver na do ra do Mara nhão?
A úni ca acusa ção for mal que exis te, aju i za da
numa Ação Ci vil Pú bli ca, está as sim for mu la da:
”Com re lação aos mem bros do
CONDEL que cons tam como os prime i ros 1 9
réus na presen te ação, mes mo ten do pré vio
conhecimento das ilegalidades exis ten tes no
projeto Usimar e, poste ri or men te, no voto em
separado do re presentante do Minis té rio da
Fazenda apontan do e aler tan do para ir re gu
la ri da des na documentação apresen ta da pe
los só ci os do proje to, no dia da reunião do
Con del, resolveram aprová-lo (fls. 474/500 –
Vol. 03; 68/70 – Dossiê II; 1 51 /160 – Vol. 01 ).“
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expor ta dor de ferro do país, fazer autopeças para a- in
dústria automobilística, gerando mi lhares de empregos.
Qual o Governador que, es tando presente a uma re
- u
nião, votaria contra seu Esta do!
Qual o cri me que pra ti ca ram a Go ver na do ra do
Ma ra nhão e mais o Go ver na dor Dan te de Oli ve i ra, os
re pre sen tan tes dos mi nis té ri os da De fesa, da Agri-cul
tu ra, das Co mu ni ca ções, da Edu ca ção, das Mi nas e
Ener gia, da Inte gra ção, do Pla ne ja men to, dos Trans
por tes, de Po lí ti ca Fun diá ria, do gover na dor do Acre,
do go ver na dor do Ama zo nas, do gover na dor do Pará
e do go ver na dor do To can tins, do Basa, das clas ses
pro du to ras, das clas ses tra ba lha do ras e o su pe rin ten
den te da Su dam, em apro var o pro jeto Usi mar?
Quem aprova proje tos não li bera re cursos. As- li
berações de recursos são fei tas pelo Comi tê Ges tor de
Incentivos Fis cais, cons ti tu í do de téc nicos nomeados
pelo Exe cutivo. Se o projeto é na sua implan ta ção fra
- u
dado, a responsabilidade le gal passa aos ordenadores
de despesa, aos fiscais. Isso é o que diz a lei. Mas não
é a lei que se pro cura aplicar, é a política que se quer
fazer, uti lizando-se de expe di en tes, que ca rac te ri zam
desvio e abuso de poder, como neste caso.
Acusam a Go ver na do ra pela aprovação da Usi
mar e es quecem o ex-Minis tro José Serra que res pon
de ao proces so 96.00.01 079-0, por ”Impro bidade
Administrativa – Ressarcimento ao Erá rio“, a ou tra
ação, 2000.34.00.033429-7, com a finalidade de ”Re
paração de Danos ao Erá rio“, e ainda a vá rias ou tras
ações ordi ná ri as, cau te la res, civis pú blicas, populares.
7/8

Alguém in va diu algum local para pro cu rar com
pro me tê-lo, ou atrás de pis tas que pu des sem ligá-lo
às acu sa ções? Eu se ria o pri me i ro a con de nar.
O próprio Presidente da República, cujo foro é o
Congresso, tem parado na Câmara um processo de-im
peachment pedido por renomados advogados, que o
acusam de compra de votos para sua reeleição. A Justiça
do Distrito Federal mandou, no dia 6 de março deste ano,
que o Presidente da Câmara lhe desse andamento.
Há mais acu sa ção con tra a Go ver na do ra? Ne
nhu ma. Se exis te, é se cre ta, circu la em dos siês sus
pe i tos, na ara pon ga gem, no cons ta, no deve-ser. -Ne
nhu ma acusa ção le gal lhe foi fei ta.
5
Nada tem ela com Su dam, ne nhum pro je to Su
O re pre sen tan te do Mi nis té rio da Fa zen da não
dam
ou
Su
de
ne,
ou
seja
lá
o
que
for.
Seu
com
por
-ta
vo tou con tra, e sim, apro vou sob con di ções, as qua is
men
to
sem
pre
foi
de
uma
mu
lher
tra
ba
lha
do
ra,
sé
ria
en vi ou à mesa, por es cri to, segun do a Ata da Re
-u
e
cor
re
ta,
tan
to
as
sim
que
mes
mo
após
essa
sis
te
má
nião, como lem brou o Go ver na dor Dan te de Oli ve i ra.
ti ca cam pa nha, segun do pes qui sa do Ibo pe, de tém
6
no Ma ra nhão 88% de con fiança em sua ho nestidade
O Pro jeto Usimar propunha-se a constru ir uma- si e 85% na apro vação de seu go ver no, ín di ce ma i or do
derúrgica e fabricar gusa, visto ser o Maranhão o maior Bra sil.
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do mes mo de le ga do encar re ga do de des mon tar o
dos siê Cay man.
Mas pla ne jou-se esse escân da lo com o ob je ti vo
E o Pro cu ra dor Mário Lú cio Avelar diz: ”O pro
de afastá-la da su cessão. Aí vem o mais ig no mi ni o so.
ces
so
en
vol
ven
do
a
Lu
nus
nas
ceu
com
a
bus
ca
e
Se não há nada con tra ela, bus ca-se seu es po so, no
apre
en
são.“
Logo,
não
exis
tia
nada
an
tes.
Foi
fe
i
to
pre con ce i tu o so machis mo de mulher de pen den te do
com
esse
ob
je
ti
vo.
ma ri do! Como en vol vê-lo? Em 1 994 – por tan to, oito
anos atrás –, ain da não ca sa do com ela, ven deu à
12
em pre sa Nova Ho lan da, que fica a mil qui lô me tros de
O Sr. Jor ge Mu rad re ce beu do a ção de pré-cam
São Luís, uma gle ba de ter ra, o que não tem nada -de
pa
nha,
por
ela
as
su
me
toda
e
qual
quer
res
pon
sa
bi
li
mais.
dade e por ela res pon de. Que a Jus ti ça apu re sua- le
Ti ram en tão, nes se pro cesso in qui si to ri al, a -ila
ga li da de e tome suas de cisões.
ção sem ne nhum in dí cio, que era o ma ri do da Go ver
Não é no vi da de que as cam pa nhas polí ti cas são
na do ra li gado à empre sa Nova Ho lan da. Há al gu ma
fe
i
tas
de do ações. O Sena dor Antô nio Car los con ta,
co i sa con tra ela? Não.
como tes te mu nho, so bre a me mó ria de seu gran de
- fi
A evidên cia da mon ta gem foi tão pri má ria que,
lho, Luís Edu ar do Ma ga lhães, que viu, em 94, o Se- na
para ten tar jus ti fi cá-la, dar um ca rá ter de in ves ti-ga
dor Andra de Vi e i ra en tre gar cin co mi lhões – hoje, -atu
ção, in clu í ram em pre sa que nun ca figu rou em ir re-gu
a li za do, dez mi lhões – como con tri bu i ção à pré-cam
la ri da des na Su dam e que é co nhe ci da na re gião pela
pa nha do Pre si den te Fer nando Henri que Car doso,
pro du ti vi da de agrí co la na nova fronte i ra de Bal sas.
com a pre sen ça do can didato.
Aqui está o Re la tó rio Fi nal do Gru po Espe cial de
Tra ba lho cri a do para exami nar as de nún ci as so bre a
13
Su dam, base de todo o in qué ri to. Está à dis posição
A últi ma campa nha ele i to ral do Pre si den te Fer
de quem qui ser ver.
nan do Henri que Car doso cus tou ofici al men te 43 -mi
lhões, mas aFolha de São Paulo divul gou uma pla ni10
lha que re gis tra 53 milhões.
Então in va dem a Lu nus sob a capa de desco brir
essa vin cu la ção. Ri dí cu la a mon ta gem. Mas tudo é
14
se cre to, escondido. O acusa do não sabe do que é
Vamos à etapa seguinte: quem executou tudo
acusado. Invade-se pri me i ro, de po is se pro pala a fi-na
isso? A Polícia Fe deral. A quem está hi erarquicamente
li da de da invasão e a acusação.
sujeita esta ins ti tu i ção? Pela or dem, ao supe rin ten den
O Padre Vieira foi encarcerado pelo Tribunal do te de Palmas. De pois, ao seu dire tor-ge ral, ao Ministro
Santo Ofício, tam bém, sem saber do que era acusado. da Justi ça e, ao fi nal, ao Pre si den te da República.
Sabem qual o método da Inquisição? Os juízes lhe per
Em ca sos como este, o man dado, ou seja lá o
guntaram: – Por que está sendo processado? Vieira que for, princi pal men te contra um gover na dor com foro
respondeu: – Eu é que devo dizer? Não os senhores? pri vi le gi a do, tem que ser exa minado pelos seus depar
Será que é por causa da defesa que faço dos judeus? ta men tos jurí di cos, para evitar justa men te que pesem
Responderam-lhe eles: – O Senhor acaba de confessar sobre o gover no as suspei tas de par te no ar bítrio.
sua culpa. Era assim o método da Inquisição.
Quem acre di ta neste país, qual o idi o ta, que
Isto foi em 1 663. Esta mos em 2002 – 340 anos uma ação des ta mag ni tu de se ria ar ma da sem que a
de po is – e o mé to do não mu dou. Há que se per gun tar má qui na esta tal de nada sou bes se ou dela não par
- ti
ao acu sa do, e é ele quem tem que res pon der do que ci pas se? Quem nes se país não sabe que foi uma
está sen do acu sa do? Vie i ra cha mou seus jul ga do res ação polí ti ca suja, com pro pó si to de ter mi na do?
de ”eqüís si mos dou to res“ e, em se gui da, escla re ceu
E, no fim da li nha, é no mí ni mo estra nho o fax ao
que não fala va deequus mas de eqüi dade.
Pre si den te da Re pú bli ca co mu ni can do su
o cesso da
Aqui está o mandado de busca, não cita nome, não operação. E o nú me ro uti li za do foi o do fax par ti cu lar
tipifica nenhum cri me, não revela o motivo da busca.
do Pre si den te, pro te gi do pela se gu ran ça pre si den
- ci
al, que só pes soas es pe ci a is sabem.
11
Neste mar de imprecisões, em que se espalham
Mas o delegado Paulo de Tarso Gomes diz: ”vimos as versões, se fala que é um inqué ri to que trami ta há
buscar ouro“. É o subconscienetque fala: foram foto gratrês anos. Por que só agora, depois que a Governadora
far o dinhe i ro, fazer a foto para ser distri buaí dà imprendo Maranhão subiu nas pesquisas, essa diligência foi
sa, já que estavam espionando e gravando. Tratava-se tomada?
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O pro cesso da Lu nus é de ago ra, des te ano:
2002.43.00.000477-6. Mon ta do ago ra. Está aqui o
do cu men to. Tudo ago ra, em cima das pes qui sas.

Se nho ras Sena do ras, Senho res Se na do res:
O que vejo no Brasil de hoje é o medo dos dos
siês, das escutas, da espionagem na vida privada das
pessoas. Todos têm medo. Ninguém tem confiança de
15
que o aparato estatal não seja jogado contra si. Um ami
go, diplomata estrangeiro, me disse: o clima no Brasil
E, para farsa ge ral, com o tim bre
sigiloso.
Si gi lo para pro te ger o vaza men to, a ca lú nia, a mudou muito. Está mu ito parecido com o Peru do tempo
men ti ra, o des res pe i to à digni da de das pes soas, -ex de Fujimori.
E, para per ple xi da de ge ral, esse cli ma foi cri a do
pos tas a ver sões falsi fi ca das, difa ma doras e inte res
num go ver no co man da do por pes soas que lu ta ram
sadas.
con tra o arbí trio.
A po lí cia – o apara to do Esta do –, des sa ma ne
- i
Há um fato cuja re cor rên cia im pres si o na e in-tri
ra, foi transfor ma da em po lí cia po lí ti ca.
ga.
É
que toda re fe rên cia a esse es ti lo ca rac te rís ti co
No Zim bab we, Rober to Mu ga be, agora, acaba
-ú
de ga nhar a ele ição. Con fi nou os dois can di da tos de de espi o na gem e dos siês nas ce no Mi nis té rio da Sa
de e en volve o ex-Mi nis tro José Ser ra. Não é afir ma
opo si ção e ven ceu. Mas a União Eu ro péia não ace
- i
tou o re sul ta do e con tes tou a ele ição. Na Co lômbia, ção mi nha, é dos jor nais. Mais que uma es tra té gia de
cam pa nha pa re ce uma con cep ção de go ver no.
se qües tra-se tam bém uma can di da ta, e aqui in-va
A primeira ma téria que surgiu foi na revisCar
ta ta
de-se a em pre sa da se gun da co lo ca da nas pes qui
Capital, há cerca de um ano. Aqui está o plano anunci
-a
sas. No Mé xi co, matou-se um can di da to, Co ló sio,-as
do, que aconteceu exatamente como previsto.
sas si nou-se um ou tro, Ruiz Mas si eu, por que tam bém
Leio a re vis ta:
po di am vencer. Tudo vale, nesse sub mun do da po-dri
16
dão das li ber da des vi oladas.
”…no
Mi
nis
tério da Saúde se teria pro
Atrás, os de dos es con di dos, os fingi men tos, a
du
zi
do
um
con
jun
to
de
in
for
ma
ções
so
bre
ati
vi
desfaçatez das ne ga ti vas, que não ca bem no forma
da
des
de
Pa
u
lo
Re
na
to.
Infor
ma
ções
ex
plo
si
lis mo com que ten tam es con der pla nos e ob je ti vos.
vas, pois indicariam uma das trilhas montadas
A data, a hora e a vez foram escolhidos – sexta-fe
pelo
grupo em sua escalada rumo ao poder.
i ra, fim de tarde –, para impedir a tomada de medidas de
Ain
da
segundo a história do dossiê, este teria
defesa judiciais mais eficientes e rápidas. Os seus ob
- je
sido
mon
tado no Ministério da Saúde, mais
tivos e os re sultados es tavam sendo aguardados por
pre
ci
sa
men
te na Agência Nacional de Vigilân
uma revista semanal, para que fosse sua reportagem
cia
Sa
ni
tá
ria,
onde
fun
ci
o
na
ria
um
sis
te
ma
-es
de capa, até com out-doors. Não censuro a revista. Ela é
pi
o
na
gem.
…Eram
sete
os
agen
tes,
in
clu
í
dos
um veículo e tem interesse em dar furos e noticiar. Cen
um
ex-SNI
e
SAE
[hoje
Abin,]
e
um
ex-che
fe
suro aqueles que prepararam a ação violando a lei e os
da
Inte
li
gên
cia
da
Po
lí
cia
Fe
de
ral
no
go
ver
no
direitos fundamentais.
Fernando Henrique.“ E dá os detalhes.
Pois não é a lei que se bus ca cum prir. É o es cân
A
im
prensa em quase sua totalidade publica que
da lo para ca luniar. De que adi anta di zer a Cons ti-tu i
esse
mes
mo
gru po está conectado para essas ações
ção que to dos têm di re i to à de fe sa, que nin guém é
po
lí
ti
cas
na
Po
lícia Fe deral e no Ministério Pú blico ci-tan
cul pa do se não depo is de jul ga do pela Jus ti ça em pro
do
o
De
le
ga
do
Marcelo Ita giba, ex-chefe do Depar- ta
ce di men tos le gais?
men
to
de
Inte
li
gên
cia da Polícia Federal, ex-chefe do
O apa ra to do Esta do es pa lha, sem de fe sa, ver
gru
po
de
in
te
li
gên
cia
que se formou no Ministério da
sões, do cu men tos e ca lúnias. É as sim que funci o-na
Sa
ú
de
e
que
é,
atu
al
men
te, o superintendente da Po
- lí
vam os Dops, a Ges ta po, pior hoje, nes te tem po de
cia
Fe
de
ral
no
Rio
de
Ja
ne
i
ro,
e
o
Pro
cu
ra
dor
José
-Ro
co mu ni ca ção em tem po real, em que a ima gem de
ber
to
San
to
ro.
É
o
que
diz
a
Fo
lha
de
São
Pa
u
lo
.
defesa é im pos sí vel.
Uma vez sol ta a calú nia, nada pode re cu pe rar a
ver da de.
O Pa dre Vi e i ra falava de pe nas sol tas ao ven to,
im pos sí ve is de re co lher, e Be a u mar cha is res saltava
que a ca lú nia é uma arma tão ter rí vel que des trói o
di re i to do ho mem de tal for ma que ele fica pri vado
até de pro var a pró pria inocên cia.

17
”Dele ga do e pro cu ra dor li gados a Ser
ra atu am em in ves ti ga ções:“
”O presidenciável tu cano, se nador José
Ser ra (SP), con se guiu re u nir sob as asas de
aliados as duas prin cipais investigações em
cur so que po dem… implodir a cam panha de
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seus adversários. São eles o subpro cu ra dor
da República José Ro ber to Santo ro e o de-le
gado de Polí cia Fede ral Marcelo Ita gi ba.“
Con ti nuo lendo:
”Em viagem a Palmas (Tocantins), há
duas semanas, o subprocurador Santoro co-or
denou informalmente o pedido de busca e apre
ensão de documentos no escritório da pré-can
didata pefelista e governadora do Maranhão,
Roseana Sarney. Trocou idéias com o procu-ra
dor Mário Lúcio Avelar, que foi o autor do pe- di
do, e orientou a estratégia a ser adotada.“
”José Ro ber to San to ro e Mar ce lo Ita-gi
ba fa zem par te da tro pa de cho que de Ser ra
no apa ra to po li ci al e de in vestiga ção. Os
dois já es ti ve ram jun tos an tes.“
”Ex-as ses sor es pe ci al de Ser ra no Mi
nis té rio da Sa ú de, nos dois anos an te ri o res,
o dele ga do Ita gi ba ha via de mons tra do gran
de de sen vol tu ra no exer cí cio de suas fun
ções. No dia 9 de mar ço de 1 999, por exem
-u
plo, re pre sen tou o en tão mi nis tro numa re
nião com a di re to ria da Abi farma (Asso ci- a
ção Bra si le i ra da Indús tria Far ma cêu ti ca).“
”Foi pro por aos do nos e di ri gen tes de
la bo ra tó ri os bra si le i ros que in ves tis sem - di
nhe i ro numa en ti da de não-go ver na men tal a
ser cri a da para in ves ti gar e com ba ter a fal- si
ficação de me di ca men tos. A pro posta foi
apro va da, se gun do ata da re u nião.“
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Na Sa ú de, o Mi nis tro Serra multiplicou gastos
com empresa de ex-che fe de Telecomunicações Ele
trô ni cas do SNI e pro fessor da Polí cia Federal. A Fen ce
tem contra tos hoje de um mi lhão e 870 mil re ais, 6-ve
zes mais do que no ano passado, mu i tas vezes maior
que os contra tos para prote ger os 33 minis tros do STJ.
O Minis té rio da Sa ú de, em vez de tra tar das epi
de mi as, dá pri o ri da de às co isas de in te li gên cia e es
- pi
o na gem. ”Estra nhas re la ções com o mun do dos ara
pon gas“, é man che te doCorreio Braziliense. E a revis ta Isto É desta se mana: ”Gram pos, chanta gem e
ba i xa ri as“.
1 9 /20

São tan tas as cone xões, tan tas as evidên ci as,
que não há como es con der a li ga ção dos atos con tra
a Gover na do ra do Ma ra nhão à suces são bra sileira,
que que rem trans for mar numa far sa.
Sou eu quem diz isso? Não.
Uma unanimidade estabeleceu-se neste consenso:
O Gover na dor Anthony Ga ro ti nho decla ra: ”É
es tra nho que a im pres são di gi tal do can di da to do
PSDB es te ja tão pre sen te na de nún cia e na ação.“
Dis se Ciro Go mes: ”Se há uma acu sa ção, ela
deve ser públi ca. Sem pre que a po lí cia sai da de le-ga
cia para agir so bre um can di da to é bom pôr as bar bas
de mo lho.“
Luís Iná cio Lula da Sil va: ”Tudo pode ter acon-te
ci do, mas o caso de ve ria ter sido apu ra do an tes de
Ro se a na se tor nar can di da ta.“
Não estou inventando nada sobre ninguém. Estou
Le o nel Bri zo la: ”Du vi do que o Pre si den te não
lendo o que foi publicado. Não houve nenhum desmen
sou bes se. Fran ca men te, nin guém come te um ato
tido.
des ses sem tro co. Tem impli ca ções.“
Na que le tem po do no ti ciá rio da re vis ta
Carta
Tasso Je re is sa ti: ”Um ges to de bru ta li da de que
Capital, a Go ver na do ra do Ma ra nhão não era o alvo, foi fei to e é, a meu ver, inad mis sí vel.“
eram os con cor ren tes inter nos, Pe dro Ma lan, Tasso
Jâ nio de Fre i tas: ”O uso das en gre na gens do
Je re is sa ti, Pa u lo Re nato. O pri me i ro ex plo diu pelo po der está mais de sa bri do e inten so do que ja mais.
veto po lí ti co, foi fácil. Dossiê foi fei to con tra Pau lo -Re Se no co me ço é assim, depo is não será me nos in con
na to, diz a re vis ta. Tas so Je re is sa ti tam bém foi objeto di zen te com os dire i tos e a le ga li da de que tan to têm
de ou tro dos siê, para ser usa do caso in sis tis se em ser cus ta do a es tes país.“
can di da to. Dis se mi nou-se o mé to do e o medo.
E José Ge no í no: ”Qu ase nin guém mais du vi da
A serem verda de as aparên ci as, mon tou-se um de que a go ver na do ra foi víti ma de es pi o na gem e ma
gru po es ta tal para ações po lí ti cas. Na
Folha de São
ni pu la ção polí ti ca e ele i to ral, no epi só dio da in vasão
Paulo a jor na lis ta Mô ni ca Ber ga mo pu blica:
da em pre sa Lu nus.“
”Uma das pri me i ras ati tu des do Pro cu
Se nho ras e Senho res Sena do res:
ra dor Má rio Lú cio Avelar, do To can tins, ao
A Polí cia Fe de ral é uma ins ti tu i ção de ser vi ços
co lo car as mãos na do cu men ta ção apreen
pres ta dos ao país. Tenho gran de ad mi ra ção por ela, e
di da … foi dispa rar te le fo ne mas para o Pro
lá te nho bons ami gos. É for ma da de homens de bem.
cu ra dor Santo ro, con si de ra do o mais pró- xi
O gru po que se en volveu nes sa ação es pú ria não -re
pre sen ta a Polí cia Fe de ral.
mo do can di da to Ser ra.“
Agora mesmo, o presi den te da Federação Na ci
”Gen te, que rem di zer que isso é do Ser ra?
-o
Então es creve: sou o pro cu ra dor do Ser ra.“
nal dos Policiais Fede ra is, Fran cisco Garis to, pe
u di
in-
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Não lhe ha via cobra do se sa bia ou não sa bia.
Mas dis se-lhe:
– O Senhor Mi nis tro da Jus tiça de via saber.
Res pon deu-me: – Não, e se ele sou bes se e não
21
me avi sas se, eu o de mi ti ria, hoje.
Se nho ras Se na do ras e Se nho res Se na do res:
À noi te, o Minis tro Aloy sio Nu nes se ga ba va na
te le vi são de que dera as or dens.
Le vei es tes fatos ao co nhe ci men to do Pre si den
te Fer nan do Hen ri que, comu ni can do o que ocor ria. O
Em se gui da li, per ple xo e de cep ci o na do, a -de
Pre si den te da Re pú bli ca tem de ve res in de cli ná ve is, cla ra ção do Pre si den te Fer nan do Hen ri que de que
res pon sa bi li da des in transferíveis.
tudo isto era ”tem pes ta de em copo d’água.“
Seu ju ra men to foi este:
Foi uma declaração infeliz e reveladora, por que
não foi esta sua reação no caso do Senhor Chi co -Lo
”…man ter, de fender e cum prir a Cons
ti tu i ção, obser var as leis, pro mo ver o bem pes, quando se falou em favorecimento pessoal no caso
ge ral do povo bra si le i ro, sus ten tar a união, a Marka/FonteCidam e bi lhete encontrado so bre de pósito
de um milhão e seiscentos mil dólares no exterior.
in te gri da de e a inde pen dên cia do Bra sil.“
Leio de cla ra ção do Pre si den te no
Jornal do BraEle con duz a Na ção, em sua pes soa a Na ção
en tre gou sua tran qüi li da de, suas leis, sua Cons ti-tu i sil, so bre aque le caso. Sua revol ta. Sua in dignação.
ção, a pro te ção de seus di re i tos.
”Não vejo ne nhu ma ra zão, nada que
Achei que devia adverti-lo e evitar que o aparato-es
jus ti fi que o que acon te ceu, nada re al men te.
tatal fugisse de controle. Meu gesto era de quem confiava.
Qu e ro que a opi nião públi ca bra si le i ra re -pu
Ge tú lio Var gas não man dou ma tar o Ma jor Ru
die a vol ta do ar bí trio no Bra sil. Isto não tem
bem Vaz, na Toneleros. Mas Afonso Ari nos, em famo
sen ti do. … Lu tei mu i to con tra o re gi me ar
- bi
so discur so, dis se do peso da res pon sa bi li da de pre- si
trá rio, fui ví ti ma dele. Acho que é pre ci so
den ci al so bre o apara to do Esta do, e seus áu licos,
res pe i tar o esta do de di re i to.“
que têm que fi car sob con tro le.
Fa lei ao Pre si den te de de nún ci as que me che
22
ga ram. Agen tes da Abin se ti nham des lo ca do para o
E ago ra: ”Tem pes ta de em copo d’água“.
Ma ra nhão, Pi a uí e Pará, de vassando nos sas vi das,
O Minis tro Ma lan foi mais longe – leio
Veja – ”foi
de mi nha famí lia, de meus ami gos.
o dia mais tris te que vivi no go ver no.“
O Pre si den te pe diu ao Ge ne ral Car do so que me
Na ope ração em casa do Sr. Chi co Lopes, além
pro cu ras se. Ele me te lefonou e ago ra, dias atrás,
do re gis tro de con ta com o equi va len te a três mi lhões
fez-me uma car ta.
e oito cen tos mil re a is no exte ri or, tam bém foi encon
Eu nunca duvidei da conduta do General Cardoso. tra do di nhe i ro. ”Apesar dos po li ci a is te rem conta do as
Mas, o nome da Abin foi usado. Reportei-lhe que chegara no tas – diz O Estado de São Paulo –, o di nhe i ro não
ao meu conhecimento que agentes que sempre traba-lha foi reco lhi do.“ Nem, mu ito me nos, foto gra fa do.
ram na área de informação, não desmobilizados e não
23
afastados da atividade, também haviam sido contratados
pelo Deputado Márcio Fortes para uma devassa na vida
Ago ra, o Pre si den te res pon de que o que fize ram
da Governadora do Maranhão, acompanhar suas -via com a Go ver na do ra do Ma ra nhão ”é tem pes ta de em
gens, gravar suas conversas. O General Cardoso -dis copo d’água.“
se-me que isso podia ser possível e que ia investigar.
Se na do ras e Se nadores:
A mes ma denún cia foi leva da ao Pre si den te da
Será o caso do Maranhão a mais urgente diligência
Re pú bli ca pelo Pre si den te Jor ge Bor nha u sen e pelo neste país? Onde está o inquérito do Ministério da Saúde
Se na dor Edi son Lobão.
sobre o lobista Paes dos Santos, sobre a suspeita de um
No dia do acon tecimento, li guei ao Pre si den te Senhor Du ar te, recebendo quantias comprovadas em
Fer nan do Henri que, na suposição de uma relação leal, sua conta? O Sr. Alexandre Santos até hoje não foi ou
- vi
não para cobrar nem pedir nada, mas para de clarar do. No inquérito existente consta que a reunião para -ou
que os meus te mores anunciados se concretizavam.
vir a denúncia apre sen ta da pela jorna lis ta Alba Cha con
– Pre si den te, lem bra-se da nos sa conver sa? foi coor de na da no Mi nis té rio da Sa úde pelo sub pro-cu
Não de i xe cons pur car o seu go ver no!
rador da República Santo ro, esatrnho àquele ór gão,
Res pon deu-me ele: – Eu nada sa bia.
confor me Ata Lavrada e incluída no inqué ri to.
Baixou
ves ti ga ção ao di re tor-ge ral e afir mou: ”O po li ci al deve
se pau tar pela le gis la ção vi gen te, não pode se de i xar
levar por in te res ses po lí ti cos.“
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uma cortina de silêncio sobre o assunto. Está no inqué
- ri
to e ele está parado.
Quero, também, di zer uma palavra sobre o Minis
tério da Justi ça, elo das responsabilidades hi erárquicas
previsto na própria Constituição. Para que se veja o es
- ti
lo destas coisas, vejam-se as pessoas. O atual ministro
é um homem de biografia forte. Tem demonstrado em
sua vida atos de extrema violência. Comunga a teoria
de que os fins justificam os meios. Já participou de ope
rações bem mais complexas do que invadir um escri- tó
rio de uma candidata à Presidência da República.
Não é somente o passado do Ministro da Justiça
que é violento. O jornalista Fer nando Morais divulgou em
Último Segundo, jornal da Internet, episódio ocorrido no
aeroporto de Cumbica ao tempo em que o Sr. Aloysio
Nunes era Vice-Governador de São Paulo. A uma insi-nu
ação do jornalista e escritor Paulo Francis, respondeu
com palavras de baixíssimo calão que o decoro não me
permite re petir e ameaças de espancamento.
24
Da mesma forma, o decoro me impede de re latar
o calão que acompanhou as ameaças de espanca
men to e de mor te ao Go vernador do Ce a rá que ele se
per mi tiu fazer em frente do Pre sidente da Re pública.
25
Não dá tran qüi li da de a nin guém que um ho mem
as sim seja o guar dião das liber da des pú bli cas, das
leis, da Cons ti tu i ção.
Per gun tam tal vez os se nho res: ”E o Se nhor
quan do Pre si den te, como se con du zia?“
Cito exem plos vi vos.
Em São Paulo, foi aberto inquérito na Cosipa,
Companhia Siderúrgica Paulista, no qual procurou-se
envolver o então Senador Fer nando Henrique Cardoso,
porque teria indicado diretores da companhia. Chamei o
então diretor-geral da Polícia Federal, Romeu Tuma – ele
pode oferecer seu testemunho – e disse-lhe que não per
mitisse jamais que se politizasse qualquer inquérito nem
que se responsabilizasse alguém sem que o assunto-es
tivesse devidamente esclarecido. E lembrem-se que o
então Senador Fernando Henrique Cardoso era um dos
que mais atacavam minha pessoa e meu governo.
Mais ainda. Quando assumi o mandato de sena
dor, em 1 991, não tinha estreitas relações com o Se
- na
dor Fernando Henrique, rescaldado ainda daquelas-du
ras críticas. Mas nossas relações passaram a ser cor-dia
is. E, sem perda de tempo, a primeira coisa que me pediu
foi que lhe desse uma declaração, porque estava sendo
acusado pelo ex-Governador Orestes Quércia sobre a
Cosipa, que eu dissesse que contra ele nada havia de
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pen den te em re la ção ao caso. E eu en tão envi ei-lhe
uma car ta nos ter mos em que me pe diu.
Ou tro exemplo, Senhor Pre si den te, Senho ras e
Se nho res Se na do res.
Em 1 997, para in ti mi dar o Sr. Luís Iná cio Lula da
Sil va, foi forja do tam bém con tra ele um in qué ri to, acu
sado de ter um con tra to de gave ta sobre o apar- ta
men to em que mo rava. Sem pre fomos ad ver sá ri os,
Lula e eu, com ele nun ca man ti ve re la ções pes soais,
se não de res pe i to. Apenas por mi nha consciência,
com a mi nha res pon sa bi li da de, es cre vi, no dia 1 3 de
ju nho de 1 997, naFolha de São Paulo, ar ti go in ti tu la
do ”A Lula o que é de Lula.“
”O país tem que apren der a preservar
os seus homens públicos na qui lo que têm de
mais exemplar, que é sua vida. Não se trata
de dar car ta de imunidade a ninguém, mas
não se pode, só porque o Lula é um lí der de
es quer da, apro veitar-se de sua noto ri e da de
para, à cus ta dela, cri ar um escândalo.“
Mas, Se nhor Pre si den te, mi nha con du ta nes ses
ca sos não fi cou só aí.
Qu an do o em pre sá rio Abílio Di niz foi seqües tra
do, às vés pe ras das ele i ções, em 1 989, qui se ram-en
vol ver o PT como res pon sá vel por aque la ação cri-mi
no sa, já que os se qües tra do res sus ten ta vam o ca- rá
ter po lí ti co do cri me com símbo los de cam pa nha.
Cha mei o Minis tro da Jus ti ça, Sau lo Ramos, para que
a Polí cia Fede ral, por se rem estran ge i ros os se qües
tra do res e a Inter pol ter sido aci o na da, não en trasse
no as sun to e não en volvesse o PT só por su posições.
O Minis tro Sa u lo Ra mos cha mou Ro meu Tuma e de
ter mi nou que não se poli ti zas se o assun to. Está-va
mos a pou cos dias da elei ção pre si den ci al e nin guém
ia des vin cu lar o fato de uma ação po lí ti ca. Não per-mi
ti, nem o Mi nis tro Sa ulo per mi tiu, e nem o Se nador
Tuma. O Esta do não pode fazer isso, nun ca. Não pode
agir por mo ti va ção po lí ti ca. O PT sabe des se fato.
Eu sou assim. Esta sempre foi minha maneira de ser.
Então tenho autoridade para dizer ao Senhor Pre
sidente da República, mais uma vez: ”Não deixe que seu
governo seja conspurcado por coisas dessa natureza“.
Pre ci sa mos ter cu i da do quan do qui ser mos -jul
gar as apa rên ci as de atos for ma is como sen do atos
le ga is. Sabe-se como se fazem es tas co i sas.
Não de ve mos es que cer:
Quantos milhões de pessoas foram levados ao for
no crematório e às valas da Sibéria por investigações,
- in
quéritos, papeluchos. Por um mandado foi Olga Benário
levada das masmorras do Estado Novo para o campo
de concentração. Processos, inquéritos, condenações
políticas forjadas, foram sempre mét
odos de intimidação
e liquidação de adversários, métodos já ultrapassados
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na humanidade. O Brasil não pode ter inquéritos secretos
para provocar o medo, o terrorismo moral.
É este o es ta do demo crá ti co que que re mos?
Os po li ci a is que in va di ram aFolha de São Paulo, em 1 991, tam bém es ta vam muni dos de man da do
ju di ci al, de do cu men tos, de au to ri za ções.
Apre en de ram do cu men tos co ti di a nos e nor ma is
e os apre sen ta ram como cri minosos.
Se na do ras e Se nadores:
Não es tou aqui para de fen der filha ou can di da
tu ra. Por ela, não es ta ria na tri bu na, tão ve e men tes
- fo
ram os ape los que me fez para não me meter nes te
caso de po is dos gra ves pro ble mas de sa ú de que en
fren tei. Para hon ra mi nha, ela se con duz com seus
pró pri os passos.
Falo pelo país e, mais ain da, para aju dar o Pre
si den te a li ber tar-se dessas pres sões e não de i xar
man char a imagem do Bra sil.
Que se diga a qual quer cida dão de que é acu sa
do, ti pi fi que seu cri me, se as se gu re o di re i to de de
- fe
sa. Que se con de ne quem ti ver cul pa. Mas que não se
in vo quem simu la cros, masca ra dos sob a capa de -for
ma li da des. Seja res pe i ta do o pro cesso le gal.
Res pe i tem os di re i tos in di vi du a is, as ga ran ti as
cons ti tu ci o na is, e não usem o Esta do para esse tipo
de ação que de ni gre o país e as ins ti tu i ções. Não per
si gam.
Leio, ago ra, que o go ver no pede ao re la tor da
ONU so bre ali men ta ção que não vá ao Ma ra nhão, -pe
los nos sos ín di ces. Isso me ma chu ca. Peço que o Se
nhor Jean Zi e gler vá ao Ma ra nhão. O Mara nhão é dos
es ta dos de me nor ín di ce de vi o lên cia, e o Sr. Zi e gler
dis se que o Bra sil en fren ta ”uma guer ra so ci al“, com
”40 mil as sas si na tos por ano. Para a ONU, 1 5 mil mor
tos por ano são in di ca dor de guer ra.“
26
O Ma ra nhão para mim não é só ins piração. É
vida, é sa udade que não de i xa de doer um só dia, é
so nho, é amor de ma is.
Ru ins são, in fe liz men te, os ín dices. Mas não é o
Ma ra nhão o vi lão do Bra sil. O ín di ce de de sigualdade
do Mara nhão é melhor que o do Bra sil – Maranhão,
0.575; Bra sil, 0.595.
27
Não é o Ma ra nhão que vai co lo car o Bra sil em
si tu a ção ruim, em de si gual da de so ci al.
Pou co sa be mos da Su a zi lân dia, pe que no país
dor mi tó rio da Áfri ca do Sul, onde qua se toda a po-pu
la ção anda des calça. Da Nica rá gua sa be mos, por que
está aqui per to. O que têm a Su a zi lân dia, a Áfri ca do
Sul e a Ni ca rá gua a ver com o Bra sil?
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É que os úl ti mos pa í ses do mun do na de si gual
dade so ci al, são Su a zi lân dia, Ni ca rá gua, Áfri ca do
Sul e Bra sil, se gun do o PNUD, ór gão das Na ções Uni
das, em seu Re la tó rio de Desen vol vi men to Hu mano
de 2001 . Estes são os pro ble mas do país para os qua
is devemos con ju gar es for ços, e não de ne grir a ima
gem do Ma ranhão.
28
Mais do que nun ca o Bra sil pre ci sa ficar aci ma
de qual quer sus pe i ta, em to dos os es ca lões, so bre- tu
do nos ór gãos encar re ga dos de zelar pela Cons ti-tu i
ção e pe los di re i tos da cida da nia.
Pre ci sa mos de paz. Todos sa bem meu tem pe-ra
men to. Estou aqui para de fender o país e suas ins ti-tu i
ções. Nun ca per se gui ninguém, não pesa em mi nha
cons ciên cia ter pas sado por cima de nin guém. Todos
me co nhe cem e co nhe cem meu tem pe ra men to, -mi
nha con du ta.
Tenho cer te za da gran de con tri bu i ção que dei à
con so li da ção da de mo cra cia no Brasil. Como Pre- si
den te e como ex-Pre si den te, nunca fiz ou tra coi sa-se
não pro cu rar aju dar o gover no do Bra sil e, nes se sen
ti do, o país é tes te mu nha do meu com por ta men to em
re la ção ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so.
Sofre a Gover na do ra do Mara nhão uma per se
gui ção po lí ti ca, pelo fato de ser can di da ta. Ela não-pe
diu, não dis pu tou, não atro pe lou nin guém. Seus ín
- di
ces nas pesqui sas foram da dos pelo povo bra si le i ro. E
ela está pa gan do por isso.
Ele i ções lim pas, sem esses mé to dos, para res
guar dar a ima gem na ci o nal.
Se isso não ocor rer, so men te me res ta, na de- fe
sa do pro ces so de mo crá ti co, irei ba ter às por tas da
ONU, da OEA, do InterA cti on Coun cil e onde for -ne
ces sá rio, pedindo ob ser va do res para as elei ções, a
fim de as se gu rar a vi gi lân cia inter na ci o nal da nossa
su ces são, so bre como o pro cesso decor re, as pres
sões, le gis la ção, e os méto dos.
Estão acon te cen do co i sas que pre ocupam. A
de ci são do TSE so bre co li ga ções cria um com pli-ca
dor novo, às vés pe ras da ele i ção, mu dan do o jogo, o
que con funde. Dis cu te-se so bre a quem in te res sa
essa de ci são, que eu jul go não pode ser co lo ca da. -Le
van tam-se sus pe i tas injus tas que ja ma is deve ri am
en vol ver a Jus ti ça Ele i to ral.
O Jornal de Debates traz esta matéria: ”Urnas
eletrônicas: 2002 e a fraude anunciada“. O Ministro Nel
son Jobim, segundo oCorreio Braziliense, diz que ”há
falta de confiança por parte de alguns partidos, e essa
desconfiança pode comprometer a eleição“. Acontece
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também que a Abin é a única de tentora da chave crip- to
gráfica das ur nas e do siste ma eleitoral. E a Abin deve
estar acima de qualquer suspeita.
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Assim, as ele ições e o Esta do bra si le i ro es tão
sob sus pe i ta, tam bém, inter na ci o nal.
Já ou tro dia o Secre tá rio do Tesou ro dos Esta
29
dos Uni dos, Sr. O’Neil, dis se que os ver go nho sos- ju
Enfim, há com pli ca do res que se in ter li gam.
ros al tos do Bra sil eram de vi dos à corrup ção.
É pre ci so me di tar so bre es tas co i sas, e foi nes
Aque les que prati ca ram esta ope ra ção es tão
se senti do que pedi ao Pre si den te do Se na do para pen san do que sua ação foi bri lhan te. Mas po dem des
pro cu rar o Pre si den te do TSE e evi tar atri tos.
co brir que es tão er ra dos se pen sa rem no mal que- fi
ze ram ao Bra sil e ao Pre si den te da Re pú bli ca.
Uma ele i ção não é fra u da da so men te nas ur
Esses mé to dos não po dem pros perar. O Pre- si
nas. O pro ces so pode co me çar fra udado. Nos ca-su
ís mos, na sus pe i ta so bre a se gu ran ça ele trô ni ca, na den te é o res pon sá vel peran te a Consti tu i ção e a His
tó ria.
in ter ven ção do apa ra to esta tal.
Se a Go ver na do ra do Ma ra nhão não fosse can
Como ocor reu em Water ga te, as co i sas de i-xa
di
da
ta,
nada
dis
so
exis
ti
ria.
Se
ela
ace
i
tas
se
ser
vice
ram pe gadas. Aqui tam bém. Algum jor na lis ta vai
e não dis ses se que as mu lhe res em vez de vice po-di
des co brir a tra ma e um dia umbest-seller vai aparecer, vai sur gir o nos so Prê mio Pu lit zer, contando am ser pre si den tes, cer ta men te não es ta ria amar gan
do
essa
ma
ni
pu
la
ção
de
ima
gem
cuja
ori
gem
está
no
toda a his tó ria. E aí os res pon sá ve is não te rão como
apa ra to esta tal, fon te das versões.
re cor rer a ne ga ças.
No mo men to em que a in de pen dên cia ju di ciá ria
Não é possí vel que este pro ces so fique ocul to
- la
é agre gada à in fluên cia do execu ti vo, mor re o par
para sem pre. Que seja ape nas ”tem pes ta de em
men to e não há mais li ber da de, por que some o equi
- lí
copo d’água“.
brio dos po de res. Nas ce o ar bí trio. No prin cí pio com
Será as sim que se pen sa ser o futu ro go ver
co i sas que nos pa re cem me no res, como as que re- la
no? Me di te a Na ção so bre isso.
tei. De pois vai num cres cen do e quan do nos da mos
con
ta, tudo está per dido.
O jor na lis ta Elio Gas pa ri ad ver tiu o país so bre
É sem pre bom lem brar o pas tor Ni e mol ler, um
o ”pe ri go da mexicanização“.
dos lí de res da re sis tên cia pro tes tan te con tra o na-zis
Otávio Frias Filho escreveu na
Folha de S. Paulo:
mo:
30
Qu an do vi e ram buscar os co munistas,
”O ambiente político está turvado de indícios de
que a operação determinada pela justiça contra a
pré-candidata foi apenas a cobertura legal para manobra
mais oculta e suspeita. A governadora foi alvo de uma
rede de espionagem par ticular, denunciada de antemão,
e que resultou num dossiê destinado a prejudicá-la.“
”Mas es ta mos di an te de algo pre o cu pan te. Tra
ta-se do mais im pres si o nan te rolo com pres sor já
mon ta do na polí ti ca re cen te. Di nhe i ro, re cur sos po
- lí
ti cos, mí dia, pres sões, amea ças, tudo é usa do para
favorecer o can di da to ofici al. De ta lhe im por tan te:
está sen do or ga ni za da uma es tru tu ra pa ra le la ao
go ver no e a seu par ti do, algo sem pre ce den tes.“
The Economist, nes ta sema na, re la ta o episó
dio. É a re vis ta de ma i or pres tí gio, a bíblia do mun do
glo ba li za do que diz:
”A Se nho ra Sar ney, Go ver na do ra do Ma-ra
nhão, afir ma que a ope ra ção foi uma conspiração
or ques tra da pelo go ver no e seu can di da to à Pre- si
dên cia, José Ser ra. Ela pode es tar cer ta!“

eu não dis se nada,
eu não era co mu nis ta.
Qu an do vi e ram buscar os ju de us,
eu não dis se nada,
eu não era ju deu.
Qu an do vi e ram buscar os ca tó li cos,
eu não dis se nada,
eu não era ca tó li co.
Então vi e ram me pren der,
e não havia mais ninguém para protestar.
Peço que me di tem so bre isso os po lí ti cos, a -im
pren sa, o gover no e o povo bra si le i ro.
Mu i to obri gado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR JOSÉ SARNEY EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210 do
Regimento Interno:)
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Durante o discurso do Sr. José Sarney,
o Sr. Ramez Tebet, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Edison Lobão, 1º Vice-Presidente.
Durante o discurso do Sr. José Sarney,
o Sr. Edison Lobão, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Ramez Tebet, Presidente.
Durante o discurso do Sr. José Sarney,
o Sr. Ramez Tebet, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Edison Lobão, 1º Vice-Presidente.
Durante o discurso do Sr. José Sarney,
o Sr. Edison Lobão, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Ramez Tebet, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – V. Exª
será aten dido na for ma re gi men tal.
Con ce do a pala vra ao Lí der do Go ver no, ilus tre
Se na dor Artur da Tá vo la, que a ha via so li ci ta do des
de on tem.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Bloco/PSDB – RJ.
Como Lí der. Sem re visão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs Senadores, as sim como o Senador José Sar
ney, subo a esta tribuna para uma missão que não gos
taria de ter, considerando o magnífico re lacionamento
que mantemos nesta Casa e também o fato de S. Exª
ter proferido um belo discurso, típico dos Parlamentos
elevados, e, além disso, um discurso de pai. Quando se
trata da paternidade, por maiores que sejam as dis-cor
dâncias, sempre há um sinal de res peito e acatamento,
porque só quem é pai sabe do que um pai é capaz.
O Senador José Sarney solicita-me que eu ex-pli
que à Casa o que me disse pessoalmente. S. Exª está
impossibilitado de permanecer neste plenário não por
indelicadeza, mas por motivos pessoais e de saúde.
Nada dis so, po rém, terá o con dão de afastar-me
de cer tos fatos que pre ci sam ser tra zi dos a esta tri-bu
na em con tra di ta às pa lavras de S. Exª.
Começo o meu discurso exatamente pelos fatos
recentes a que S. Exª se referiu nesta Casa. Os indícios
e denúncias de fraude na Superintendência do Desen
volvimento da Amazônia – Sudam – datam de 1 998 e
mesmo de antes daquele ano. Inquéritos foram insta
- u
rados pela Polícia Fe deral em vári os Esta dos, como
Mato Grosso, Acre, Tocantins, Amazonas, Maranhão e
Pará, na forma prevista pelo Código de Processo Penal.
Atenção, Sras e Srs Senadores! Foram realizadas,
até o momento, mais de 70 diligências de busca e apre-en
são. Como sabem, o inquérito policial é iniciado mediante
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portaria do delegado, de ofício ou por requisição de au-tori
dade judiciária ou do Ministério Público, conforme dispõe o
art. 5º do Código de Processo Penal. No inquérito, deve a
polícia, obrigatoriamente, proceder às providências pre
- vis
tas no art. 6º do Código de Processo Penal, entre as quais
a de colher todas as provas que sirvam para o esclare
- ci
mento do fato e suas circunstâncias.
No Código de Processo Penal, está prevista nos
arts. 240 e seguintes ”a figu ra da busca e apreensão
para descobrir objetos necessários à prova da infração“.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Se nador
Artur da Tá vo la, V. Exª me per mi te?
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Pois não, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Sei que é
mu i to ruim in ter rom per um ora dor, mas co nhe ço a-ge
ne ro si da de de V. Exª. Gos ta ria ape nas de comu ni car
à Casa que va mos, após a fala do Sena dor Artur da
Tá vo la, passar à Ordem do Dia, quer di zer, ha verá
Ordem do Dia.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Cer to.
Peço a V. Exª, Sr. Pre si den te, que pro vi den cie o
fechamen to das por tas, de vez que eu pos sa ob ter a
aten ção de to dos aque les in te res sa dos na ma té ria e
não ape nas num dos ân gu los da ques tão. Para que se
faça silên cio.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet. Fazen do
soar a cam pa i nha.) – Aten do V. Exª. Há um ora dor na
tri bu na, para o qual peço a aten ção da Casa.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Bloco/PSDB – RJ)
– No Código de Pro cesso Pe nal, está pre visto, art. 240,
”a figu ra da busca e apre ensão para desco brir os ob- je
tos ne cessários à pro va da infração ou co lher qualquer
elemen to de convicção, entre outras possibilidades“.
Ago ra os fatos:
O De par ta men to de Po lí cia Fede ral no Esta do
do To can tins, compe ten te por for ça do art. 1 44 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, abriu o Inqué ri to Poli ci al nº
259/2001, en tre outros, com o ob je ti vo de apu rar- su
pos tos cri mes pra ti ca dos quan do da ges tão e apli-ca
ção de re cur sos do Fun do de Investi men tos da Ama
zônia (Fi nam), geri dos pela extin ta Su dam. A par tir
da que le momen to, as in ves ti ga ções passa ram a ser
acom pa nha das pelo Mi nis té rio Pú blico Fe de ral.
No curso das investigações relativas ao Inquéri to
Policial nº 259, o Procurador da República em Tocantins,
no dia 22 de fevereiro de 2002, requereu ao doutor juiz
federal da 2ª Vara daquele Esta do a medida de busca e
apreensão alegando a necessidade de acautelar provas
para prevenir sua destruição ou seu desaparecimento.
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No próprio pedido de busca e apreensão, o Ministério
Público Federal, órgão independente e autônomo segun
do a nossa Car ta Magna, requereu expressamente que
os mandados fossem expedidos para que o Depar-ta
mento da Polícia Federal os cumprisse.
Foi de fe ri da, no dia 23 de feve re i ro, pelo juiz- fe
de ral da 2ª Vara da Seção Ju di ciá ria do Esta do de -To
can tins, a bus ca e apre en são nas se guin tes em pre
sas: Agri ma – Agri cul tu ra, Indús tria e Co mér cio de
Cal cá rio Ltda.; Lu nus – Ser viços e Par ti ci pa ções
Ltda.; Nova Ho lan da So ciedade Anô ni ma. Na mes ma
de ci são que de ter mi nou a bus ca e apre en são, o juiz
or de nou expres sa men te o se guin te – chamo a aten
ção dos Srs. Se na do res para o fato: ”Tão logo seja
efe tu a da a medi da, fica re ti ra do o ca rá ter si gi lo so da
de man da.“ Deter mi na ção do se nhor juiz. Por sua vez,
o juiz fede ral da 2ª Vara de To can tins, no dia 25 de-fe
ve re i ro, expe diu uma car ta pre ca tó ria so li ci tan do ao
ju í zo fede ral do Ma ra nhão que ex pe dis se mandado
de busca e apre en são nas re fe ri das em presas. Assim
pro ce deu o juiz fede ral da 1 ª Vara do Esta do do Ma- ra
nhão, no dia de 28 de fe ve re i ro, ex pe din do o manda do
de busca e apre en são so li ci ta do pela Jus ti ça Fe de ral
de To can tins.
Como é pra xe na Jus ti ça Fe de ral, no man da do
ex pe di do a or dem vem ex pres sa men te en dereçada
ao De par ta men to de Po lí cia Fede ral. Em ofí cio di -ri gi
do a dele ga dos da Polí cia Fe de ral, o ju í zo fede ral do
Ma ra nhão or de nou que o man da do fos se cum prido
por es tes e que ”os bens apre en di dos ficas sem sob
cus tó dia da Po lí cia Fe de ral.“
Às 1 4 ho ras e 1 5 mi nu tos do dia 1 º de mar ço,- ini
ci ou-se o cumpri men to do manda do que foi apresen
ta do ao empre sá rio Se ve ri no Fran cisco Ca bral, que
res pon dia pela em pre sa Lu nus, ten do sido os tra-ba
lhos re a li za dos na pre sen ça dele, de Terezinha Mar
ga ri da Ri be i ro e de Ei der So a res de Abreu, fun ci o-ná
ri os tam bém da empre sa Lu nus, e do ad vo ga do da
em pre sa. Isso se deu às 1 4 ho ras e 1 5 mi nu tos. Às 22
ho ras aproxi ma da men te, a di li gên cia foi encerrada
com a lavra tu ra do auto de ar re ca da ção no lo cal e na
pre sen ça do ad vogado. O re la tó rio da di li gên cia foi
ela bo ra do no dia 3 de mar ço e na mes ma data en tre
gue ao juiz fede ral no Ma ranhão.
Qu al quer omis são da Po lí cia Fe de ral em qual
quer das eta pas aci ma re la ta das im pli ca ria ati tude
cri mi no sa, seja na forma do cri me de pre varicação
(art. 31 9 do Có di go Pe nal), de cri me con tra a ad mi-nis
tra ção da Jus ti ça (arts. 338 a 360 do Có di go Pe nal),
ou mes mo da cum pli ci da de com o fato in vestigado,
sem men ci o nar a falta funci o nal no âm bi to do Di re i to
ad mi nis tra ti vo. Além dis so, os fa tos re la ta dos cons
- ti
tu em prá ti cas cor ri que i ras nas es feras ad mi nis tra ti va
e ju di ci al de nos so País.
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Esses, Srªs e Srs. Se na do res, são fa tos. Não
hou ve em mi nhas pa la vras até ago ra um ad jetivo,
uma qua lificação. São fatos; con cre ta men te fatos.
Pro cu ra dor, juiz, man da do, obri ga to ri e da de do man
dado ser cum pri do por po li ci a is fede ra is, cum pri men
to do man dado.
Pos te ri or men te, no ar ti go mi nis tro ou ofici al de
Jus ti ça, o Dr. Sau lo Ra mos, advo ga do do ilus tre -Se
na dor José Sar ney, sus ten ta que o man da do ju dicial
de ve ria ser cum pri do neces sa ri a men te por ofi ci al de
Jus ti ça – e isso foi lembra do qaui hoje pelo Senador
Sarney –, que a intervenção da polícia, que somente
poderia ser a polícia local, só cabe ria no caso de re-sis
tência ao cumprimento da ordem, tudo isso preten-sa
mente confor me dispõe o §2º do art. 355 do Código de
Processo Penal. Ora, esse dispositivo legal citado pelo
eminente advogado trata da citação do réu por carta
precatória e não do procedimento acautelatório de bus
ca e apre ensão. Esse úl ti mo está pre vis to nos arts.
240 e se guin tes do Có di go de Pro ces so Pe nal e não
se con fun de com a ci ta ção por pre ca tó ria.
Além dis so, Sr. Pre si den te, como é pra xe na -es
fera ju di ci al bra si le i ra, na pró pria pe ti ção em que o-Mi
nis té rio Pú bli co Fede ral pede a di li gên cia, há men ção
di re ta ao De par ta men to de Po lí cia Fede ral. E cito
in
verbis, tal qual está es cri to no pe ti tó rio do Minis té rio
Pú bli co Fede ral: ”Isto pos to, requer-se, en tre ou tros,
se jam ex pe di dos man da dos para que o De par ta men
to de Po lí cia Fe de ral busque e apre en da do cu men tos
re fe ren tes a pro je tos e a che ques“. Tanto é assim que
no pró prio man da do de bus ca e apre en são a or dem
foi diri gi da ex pres sa men te ao De par ta men to de Po
- lí
cia Fe deral. Não hou ve, Srªs e Srs. Se na do res, qual
quer eiva – nem eiva, que é uma sus pe i ta –, qual quer
ile ga li da de, em mo men to al gum, nes te pro ces so até
aqui des cri to. Pelo con trá rio. O que acon te ce ria nes te
País, nes ta qua dra da vida bra si le i ra, se ao revés hou
ves se qual quer au to ri da de públi ca usan do atri bu
- i
ções no caso in de vi das que de ter mi nas se o não-cum
pri men to de uma de cisão ju di ci al? No caso do Mi nis
tro da Jus ti ça, ele incor re ria em cri me; no caso do
Pre si den te da Re pú bli ca, mo ti vo de
impeachment.
Isso se quer é co gi ta do; não se co gi ta do não-cum-pri
men to de uma de ci são judi ci al. Em ne nhum momento
do dis cur so do Se na dor José Sar ney, ficou paten te a
idéia de que a in co lu mi da de de uma au to ri da de pú-bli
ca deve estar ab so lu ta men te defesa quan do ela cum
pre a de ter mi na ção ju di ci al. Mas isso se sou bes se, o
que no caso não ocor reu. A obs tru ção à or dem ju di
- ci
al, sim, se ria uma ile ga li da de. Na ver da de, a con fusão
do ju ris ta Sau lo Ramos en tre a ci ta ção por pre ca tó ria
e a di li gên cia de bus ca e apre en são não re sis te a
qual quer exame mais aten to na me di da em que es ses
atos re gu lam si tu a ções diver sas, com di fe ren tes gra
us de com ple xi da de, di ficuldade e pe ri cu lo si da de.
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E mais, um pon to que não está cla ro em ne nhu
ma das afir ma ções do lon go discur so de S. Exª o emi
nen te Se na dor José Sar ney: não se es ta va fazendo
uma di li gên cia con tra uma Go ver na do ra, que exi ge
um foro pri vi le gi a do, um foro espe ci al; esta va-se a- fa
zer uma di li gên cia con tra uma em pre sa e não con tra
uma Go ver na do ra, até por que não havia nesse tem
po, por par te dos de le ga dos, ne nhu ma cer te za de
que sou bes sem das vin cu la ções da Go ver na do ra
com a em pre sa Lu nus.
Fi nal men te, por for ça de nor ma consti tu ci o nal,
cabe à Polícia Fe de ral, art. 1 44 (tudo isso está à dis- po
sição das Srªs e Srs. Sena do res), o de ver de atuar nos
cri mes co me ti dos con tra a União – é o caso –, suas -en
tidades au tárquicas e quando o crime tem re percussão
in te res ta du al, como é o caso das fraudes na Su dam.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, aos que me
dão a honra de sua atenção, quero dizer que até aqui- ar
rolei fatos, frios fatos, fatos que determinaram uma crise
de natureza política, forte – não diria sem precedentes
porque já houve outras muito piores –, uma crise que
hoje nos mobiliza nesta Casa e fora dela, no Brasil inteiro.
Em O Estado de S. Paulo, quar ta-fe i ra, dia 6 de
mar ço, por tan to mui tos dias antes dos acon te ci men
tos, le mos:
Cu nha do de Ro se a na faz acusa ções à
fa mí lia Sar ney.
Ex-Deputado diz que fez dossiê para mos
trar que grupo acumulou fortuna inexplicável.
São Luís – Os mais ín ti mos ga ran tem
que ele não quer se tor nar um novo Pedro
Col lor, mas o ex-De pu ta do Ricar do Mu rad,
ir mão de Jor ge Murad, ma ri do da Go ver na
do ra Ro se a na Sar ney, não pou pa esfor ços
para des mon tar o que ele cha ma ”uma se
qüên cia de gover nos sob o mes mo mando.
A maté ria pros se gue, e ele de cla ra:
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Ele tam bém acu sa os ir mãos Sar ney, Ro seana,
Fer nan do e Ze qui nha, donos daTV Mi ran te, re trans
mis so ra da Rede Glo bo, de obriagrem cada pre feitura
do Esta do a pa gar R$1 ,5 mil/mês para re ce be rem o
sinal.
Por fim, lem bra que o Gover no es ta du al in je tou
R$300 mi lhões no Ban co do Esta do do Ma ranhão,
hoje fede ra li za do, e ten ta, ago ra, pri va ti zá-lo por -me
nos de R$100 mi lhões.
Fo ram as pala vras do ir mão do es poso da Go
ver na do ra Ro se a na Sar ney.
Não es ta mos, por tan to, Sr. Pre si den te, como fez
crer numa alo cu ção emo ci o na da e bri lhan te, a lem
brar os ve lhos tem pos da UDN, o ilus tre Se na dor José
Sarney. Não es ta mos dian te de me di das to ma das à
sor rel fa, no mis té rio das no i tes, en gen dra das por ma
qui a vé li cos or ga ni za do res de dos siês e, sim, es ta mos
di an te de fatos que não ti ve ram, até hoje, da can di-da
ta Ro se a na Sar ney nem de seu pai, no belo e emo ci
-o
nado dis cur so que fez, qual quer res pos ta que con-tra
rie a fri eza e a im pla ca bi li da de des ses fatos. Isso não
foi afeta do, não foi cita do, não foi to ca do no dis curso
do ilus tre Se na dor José Sar ney. São fatos, fatos que
são ain da for ta le ci dos por de cla ra ções, hoje, do- ir
mão de Ro se a na, aten den do a uma ma té ria sa í da no
jor nal Valor Econômico de que teve, sim, com seu
pai uma con ver sa, por te lefone – o que foi escutado
por uma re pór ter ou um re pór ter deste jor nal –, na
qual pede, in sis te em que ele não aco ber te o seu gen
ro e que sua irmã, se quer pre ser var a sua candi da- tu
ra, se afas te dele.
Não que ro en trar nes se ter reno. Sou obri ga do a
alu dir ao fato, porque é notó rio. Ele não vem das ma
qui na ções que a ca pa ci da de li te rá ria de exce len te- ro
man cis ta, aliás, do Se na dor José Sar ney fez esta
Casa su por nes ta tar de de hoje; ele veio do ir mão de
Ri car do Mu rad e do ir mão de Ro seana Sar ney.
Por que não que ro en trar nes sa si tu a ção? Por
que ava lio em pro fun di da de o que esse ho mem deve
Não sou Pedro Col lor, não posso ter
es tar a so frer e o que lhe cus tou de amor pa ter nal e
um com por ta men to leviano“, diz Ricardo. de brio vir a esta tri buna para a mag ní fi ca, porém- in
Apesar desse cui da do, pre pa rou um dos siê sub sis ten te de fesa que fez de sua posição. Cus ta-lhe
com ple to com denúncias de supostas ir re gu
como pai, cus ta-lhe como al guém que vê den tro da- fa
la ri da des no Gover no Roseana. Entre gou-o mí lia um tipo de de sa gre ga ção, de quem sabe que
ao Go ver na dor do Rio Anthony Ga rotinho, seu gen ro está de pri mi do e aca u te la com ca rinho,
pré-candidato à Pre si dên cia pelo PSB. Diz com amor, com ver da de, que me re ce o nos so res pe
- i
ele: ”Minha con tribuição para Ga ro ti nho é- in
to, essa si tuação. Não de se jo entrar nela, mas ela faz
par te dos fa tos que cer cam todo esse epi sódio.
formá-lo de melhor for ma sobre o Ma ranhão.
A que estamos a assistir no plano político? Esta
Entre as informações destacadas pelo ex-Depu-ta
mos a assistir no plano político a algo extremamente in
- te
do estão denúncias sobre obras superfaturas que não ressante. A meu juízo, a vítima desse episódio, muito
foram re alizadas, como uma estrada que liga os Muni
- cí mais do que a Governadora Roseana Sarney, é o Partido
pios de Paulo Ra mos e Arame, que custou aos cofres da Frente Liberal. Repito: o Partido da Frente Liberal é a
públicos 33 milhões pagos às empreiteiras EIT e Pla nor. vítima desse episódio e não a Governadora Roseana
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Sarney, porque o PFL, por lealdade à sua candidata e
pelo hábito de não abandonar companheiros no meio da
marcha, corre o risco de isolamento político e de ficar
sem candidato. No entanto, em momento algum, deixou
de defendê-la, nem quando ela impôs ao Partido da
Frente Liberal: ”ou eu candidata ou todos fora do Go-ver
no“, ou seja, o PFL na Oposição. Imposição essa que o
PFL absorveu por lealdade, o mesmo PFL, que, em sete
anos, sempre teve com o Governo que ora represento a
mesma postura de lealdade, viu-se obrigado, porque não
havia outra alternativa, a manter algo que sabe ser pe
- ri
culoso, complexo e difícil para seu futuro político, em
nome de uma lealdade política. Ele é a grande vítima.
O PFL, por tan to, está a nos dar uma de mons-tra
ção de le al da de. Com pos to de ho mens lú ci dos, que
sa bem da di fi cul da de em que estão envol vi dos – não
por cul pa deles –, no en tan to têm man ti do aqui lo que
é a re gra um da ati vi da de po lí ti ca: a le aldade.
Ele é a ví ti ma, e não Roseana Sar ney. Mais cedo
ou mais tarde isso ficará cla ro, se é que já não está
para os seus princi pa is pensa do res, para os ho mens
lúcidos que carac te ri zam o pen samento do PFL.
Quando hoje, diante de uma possibilidade de ali-an
ça para se continuar a pavimentar o caminho do avanço
brasileiro pelo Centro, unem-se o PMDB e o PSDB, o- ris
co de não termos o PFL é o risco de termos uma aliança
par tida, exatamente no momento em que ela poderia
consolidar-se em um novo Governo, dando os passos da
governabilidade para que ela pudesse ser completa.
É uma con se qüên cia polí ti ca que, no mo mento,
está de ba i xo do pano, guar da da em si gi lo e hon ra dez
pelo PFL, mas que o PFL não pode des co nhe cer. Ele,
e não Ro se a na Sar ney, é a ví ti ma dessa si tuação.
Vejamos o caso de Roseana: é ela uma pes soa
de plo rá vel, al guém que já está jul gada? Abso lu- ta
men te não. Há um pro ces so no qual ela terá ple na -de
fesa. Ela é uma pes soa com ca rac te rís ti cas posi ti vas
ine gá ve is como gover na do ra. Tem os seus mé ri tos.
Fez um go ver no que é aplau di do pela po pulação. Por
que te mer? Por que vem o Se na dor Sar ney, como se
ela já es ti ves se jul ga da pela Justi ça, di zer da in justiça
des se jul ga men to? Há aí, sim, o as pec to pro fun-da
men te ne ga ti vo do dis cur so de S. Exª.
Trata-se daque la velha prá ti ca da políti ca bra si- le
i ra de jogar sobre os ou tros as culpas que cabem a- al
guns. Aquela velha ten dência do espí ri to hu mano: -cul
pado, o outro. E numa articula ção – admi to que bem
ur di da do ponto de vista da comunicação – foi tentado,
mas não conseguido, fazer com que a contra-informa
ção vi esse a ser mais forte do que a informação.
Qual é a in for ma ção? Está sin te ti za da em 1mi
lhão e 340 mil re a is em cima de uma mesa. A con
tra-in for ma ção: somos víti mas de um Go ver no ter
- rí
vel, so mos ví ti mas de um Go ver no te naz, somos ví
- ti
mas de um Go ver no so ler te.
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Que ato, até ago ra, da Pre sidência da Re pública
pode ser inqui na do de ato le sivo à demo cra cia, às- li
berda des demo crá ticas, como as sinalou ao final de
seu dis curso o Sena dor Sar ney? Ne nhum. Até por que
esse discur so do Sr. Senador Sar ney teria mui to mais
ca bimento nos anos da di ta du ra, quando estávamos
nós a lu tar con tra isso, do que hoje, quan do o País
goza de uma liber da de plena, ocasião em que o dis
cur so não veio. Ao contrário. Não há, por tan to, nesse
discurso a mesma qua li da de, o mesmo vi gor, o mesmo
valor do amor pa ter nal, que res peito e admiro, em bora
admire-lhe no discur so a qua lidade lite rá ria. Mas a
qualidade política não, nem as condições de análise
necessárias à compreensão do que ocorre no Brasil
de nossos dias. O Brasil de nossos dias aos poucos,
pelo anda men to da democracia, pelo desenvolvimento
do País, faz com que as grandes oli garquias esta du a is,
uma a uma, por razões diversas, gradativamente tom
bem diante da opinião públi ca brasileira. Até porque o
País já não agüenta mais oligarquias políticas, que se
mantiveram exa ta men te nos anos da dita du ra, con-se
guin do be nefícios li gados a emissoras de rá dio, a
emissoras de te levisão, a con ta tos empre sa ri a is que
lhes deram uma posição de eli te per ma nen te men te e
de domínio com pleto da po lítica em seus Esta dos.
O novo Brasil é, sim, um Bra sil liber tá rio e o que
está por den tro e por de trás desse fenômeno é o fim
de um ci clo das oli gar qui as es ta du a is, que vão sen do
gra da ti va men te venci das, ou pela sua oni po tên cia, ou
pelos seus pró pri os er ros, ou pela His tó ria, que é-im
pla cá vel e ca mi nha na di re ção de uma po li ti za ção
mais ma du ra em um País que já tem al guns anos de
tri lho nes sa mes ma de mocracia.
Cu ri o sa e pa ra do xal men te, para que não me
aco i mem de in jus to, o pró prio Se na dor José Sar ney
aju dou, como Pre si den te, esta mes ma de mo cra ti-za
ção, tal vez até pur gan do-se de não havê-lo fe i to -an
tes. Mas não pode, de ma ne i ra ne nhu ma, di zer que o
Pre si den te da Re pú bli ca está por trás ma qui nan do, e
nem tem con di ções de dar à Na ção essa li ção de- li
ber da de, de de mo cra cia, até por que não lhe fal tam
mé ri tos, nem sin ce ri da de, mas lhe falta his tó ria para
tan to. Fal ta-lhe his tó ria para falar de ho mens que -vi e
ram do exí lio, da luta po lí ti ca, da pri são, do opró brio,
da tor tu ra. Esses, sim, têm his tó ria su fi ci en te para- fa
lar em tem pos de de mo cra cia.
O Bra sil hoje é res pe i ta do in ter na e ex ter na men
te exa ta men te pela ca pacidade que tem o País e sua
di re ção de levar adi an te os pro pó si tos de mo crá ti cos.
Diga-se o que se qui ser do Pre si den te Fer nan do Hen
ri que, mas não se diga que Sua Exce lên cia maquina
por trás, cria es sas con di ções, por que não é do seu
feitio. O mais – até pen sei que se ria pior – foi uma -sé
rie de pe que nas e ab so lu ta men te ir re le van tes acu-sa
ções ao candi da to José Ser ra.
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O Sr. João Alberto Souza (PMDB – MA) – Permi te-me um apar te, ilus tre Se na dor?
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ) –
Senador, por gentileza, queira compreender-me. Tam
bém tive muita vontade de apartear o Senador José
Sarney e aguardei o momento oportuno com toda a -pa
ciência. Solicito a V. Exª que aja da mesma forma.
O Sr. João Alberto Souza (PMDB – MA) – Mas
V. Exª não pe diu, e eu es tou pedin do.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Mas, por res pe i to ao ora dor...
O Sr. João Alberto Souza (PMDB – MA) – Eu
es tou ou vindo.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Mas, V. Exª será atendido.
O Sr. João Alberto Souza (PMDB – MA) – Eu
es tou ou vin do que V. Exª está en tran do em con tra
- di
ções. Eu gos ta ria de aler tá-lo e, in clu si ve, ser útil ao
dis cur so de V. Exª.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ) –
Pois, não. Mas peço a V. Exª que aguarde um momento.
Com muito prazer, eu lhe darei a palavra depois.
O Sr. João Alberto Souza (PMDB – MA) – Pois, não.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Bloco/PSDB – RJ) –
O Presidente José Sarney citou algumas ações contra o
candidato José Serra. Uma delas está em minhas mãos
e é muito interessante. Trata-se de uma ação popular,
isto é, feita por pessoas do povo. S. Exª deu o número
que eu repetirei: é a Ação nº 94001 1 8996, de ressar
- ci
mento de danos ao Erário, e corre na 7ª Vara. S. Exª citou
esse fato. Sabem por quê? Essa ação popular pede que
algumas pessoas devolvam valores ao Erário, por ha- ve
rem faltado a algumas sessões do Senado – ressar- ci
mento de danos ao Erário, falta de Parlamentares. Inte
ressante. Nessa mesma ação, que pode ser proposta por
qualquer pessoa contra qualquer parlamentar, se é que
ela tem alguma importância – e ela não tem nenhuma –
também o próprio Presidente José Sarney é réu.
Isso é o que se tem con tra José Ser ra. O que foi
mais apre sen ta do con tra ele? Re cor tes de jor nal, da
Carta Capital – a maté ria da re vis taCarta Capital foi
des men ti da à sa ciedade há mais de ano –, ar ti gos do
Sr. Ja nio de Fre itas. Ah! Se nho res e Senho ras, se
trou xes se eu aqui o que se dis se de mal da de con tra o
Pre si den te José Sar ney, por exem plo, na cons tru ção
da es tra da de ferro Trans nor des ti na! O que se dis se
na que la ocasião! Como é fá cil, na vida po lí ti ca, jun
tar-se! Já vi mos aqui nes ta Casa es pe ci a lis tas em
dos siês. Como é fá cil, no volu me de infor ma ções dís
pa res, des co ne xas, apre sen tar-se acusa ções. De-re
pen te, José Ser ra pas sou a ser uma es pé cie de ho
mem mais po de ro so do Bra sil, capaz de mo ver forças
so bre-hu ma nas para fazer mal à Srª Ro se a na Sar ney.
José Serra moveu, sim, forças sobre-humanas.
Pela primeira vez, aliás, pela segunda, porque o Ministro
Jamil Haddad também o fizera,alguém enfrentou al bo-
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ratório farmacêutico neste País. Pela primeira vez, aí sim
pela primeira vez, enfrentaram-se os planos de saúde,
criando-se uma agência especial para os regular. Pela
primeira vez, investiu-se concreta e diretamente nos- re
médios genéricos. Os índices da saúde no Brasil, hoje,
saíram de resultados baixíssimos para resultados al-vis
sareiros, em começos de alteração fundamental do pro
cesso de saúde, sobretudo pela aplicação da saúde pre
ventiva. Isso sim, precisa de esforço sobre-humano. Isso
sim, senhoras e senhores, precisa de cuidados de quem
faz. E foi exatamente por esse cuidado que o Ministério
da Saúde contratou uma firma para investigar o que es
- ta
va grampeado em si mesmo e não para grampear os -de
mais, porque, se formos falar em vítimas de grampo, em
todos os sentidos da palavra, desde rapaz, José Serra é
grampeado, per seguido e preso. Sua história é uma -his
tória de muito mais denúncias do que a história de vida
do próprio Senador José Sarney, que sempre foi uma
pessoa que se manteve incólume, ao longo de todos-es
ses atribulados anos da vida brasileira, porque, cons-tru
indo uma oligarquia, representou as própria forças que
até hoje dominam par te fundamental e significativa da
política brasileira.
O Sr. Eduardo Suplicy (Blo co/PT – SP) – Permi te-me V. Exª um apar te?
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Conce de rei com pra zer.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Srs. Se
na do res, ten do em vista o Re gi men to Inter no da
Casa, devo aler tar que o ora dor está falan do como- Lí
der.
Se na dor Artur da Tá vo la, aprove i to para lem
brar-lhe da li mi ta ção de tem po que te mos. Sei que o
Pre si den te José Sar ney tam bém ul tra pas sou o tem
po, mas, pro por ci o nal men te, a Mesa está re gu la men
tando. Por isso, so li ci to a V. Exª que con clua.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Sr. Pre si den te, soli ci to a V. Exª que re ti re o pro por
- ci
o nal men te, pois não é o caso. Se ele tem mais di re i to
do que eu, a pro por ção é um pou co injus ta. Pode ser
que a re pre sen ta ti vi da de de S. Exª...
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – O tem po
des ti na do ao Lí der é cin co mi nu tos e ao ora dor, vin te.
É so men te uma ques tão de tem po mes mo.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Bloco/PSDB – RJ) –
Essas foram, concretamente, as acusações com as qua
is se ameaçava a incolumidade da candidatura José Ser
ra. Saiu da montanha um pequeno rato, com acusações
soltas, levianas, sem nenhuma prova ou argumento. Não
há nada concreto como um bolo de dinheiro sobre a
mesa; nada dessa or dem. Não veio por mandado judicial.
Assisti, daquela cade i ra, à tentativa de um homem
inteligente, de alto talento – numa defesa linda do ponto
de vista da paternidade –, tentar, no úl timo momento,
- jo
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gar lama sobre pessoas que, como ele, estão na vida
pública, nesse afã terrível de uma defesa de algo que já
está a se tornar indefensável, haja vista que se refere a
atos concretos oriun dos de mandado judi ci al, sem -ne
nhuma interferência do Poder Executivo. Essa é a -ver
dade que deve ser dita, pois há fatos concre tos. As seis
versões dadas pelo Sr. Murad a respeito do dinheiro-en
contrado revelam a existência de algo absolutamente
complexo ou, pelo menos, suspeito.
As de cla ra ções do Sr. Depu ta do José Sar ney-Fi
lho, con fir man do que ti vera esse diá lo go com o pai,
não são, eviden te men te, uma fantasia.
O Sr. João Alberto Souza (PMDB – MA) – Isso
é bai xa ria de V. Exª, Se na dor Artur da Tá vo la, que rer
tra zer a pala vra do Sar ney Fi lho, que é ir mão da -Go
ver na do ra do Ma ra nhão e fi lho do Se na dor José Sar
ney. Se fosse V. E xª, com a com pe tên cia que tem, não
che ga ria a esse ponto.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet. Fa zendo
soar a cam pa i nha.) – Srs. Se na do res, mais uma vez,
a Mesa escla re ce ao Ple ná rio que o orador que está
na tri bu na fala como Lí der.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Há vári as for mas de ba i xa ria, Se nador. Estou ci tan
do um fato pre sen te na im pren sa do dia de hoje, sem
ofensa a ninguém, por que en ten do que ele agiu no
me lhor da sua cons ciên cia.
O Sr. João Alberto Souza (PMDB – MA) – Mas
isso não é ver da de i ro.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– E ntão, quan do a nota sair, se rei o pri me i ro...
O Sr. João Alberto Souza (PMDB – MA) – V.
Exª se pe gar nis so é ba i xa ria.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Não, Exª.
O Sr. João Alberto Souza (PMDB – MA) – V.
Exª não quer ou vir a ver dade.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Sena dor, que ro ou vir V. Exª com o ma i or in te res se e
prazer.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet. Fa zendo
soar a cam pa i nha.) – Srs. Sena do res, por gen ti le za, o
ora dor está na tri buna falan do como Lí der, e, na qua
- li
da de de Lí der, não pode ser apar teado.
Se na dor Artur da Tá vo la, por favor, quan do V.
Exª pu der con clu ir, a Mesa agra de ce.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Bloco/PSDB – RJ) –
Para concluir, Sr. Presidente, trago a esta Casa a certeza
de que, se assistimos a uma bela peça oratória, não-as
sistimos a uma peça efetivamente convincente. Olho a
agonia das oligarquias estaduais brasileiras como algo
que é uma marca na política brasileira, mas que vai sen
do um sinal de uma aurora de novos tempos. Os partidos
políticos no Brasil, com exceção de pouquíssimos, se
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transformaram em partidos de cúpula, e as cúpulas par
- ti
dárias brasileiras são dominadas, via de regra, por oli-gar
quias. A política brasileira está aquém, nesse particular,
de avanços que a própria vida pública brasileira já teve. O
que se assiste é a dificuldade que tem uma dessas -oli
garquias quando vê o sonho de sua permanência ame
- a
çado por fatos incontestáveis já absorvidos pela Nação.
O Sr. João Alberto Souza (PMDB – MA) – Mas
quan do V. Exª es ta va atrás de Ro se a na Sar ney para
apo i ar o Ser ra, in clu si ve ofere cen do a Vice-Pre si dên
cia da Re pú bli ca, não se por ta va dessa mane i ra, e
hoje cha ma de oli gar quia. Oli gar quia por que não está
do lado do Go ver no, aí é oli gar quia. Se ama nhã o Lula
pas sar para o lado do Go ver no, ele é o me lhor ho mem
do mun do.
(O Sr. Pre si den teRa mez Te bet faz soar a cam
pa i nha.)
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– A exalta ção de V. Exª, no bre Se na dor...
O Sr. João Alberto Souza (PMDB – MA) – Porque V. Exª se nega ao de ba te.
O SR. ARTUR DA TAVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– A exalta ção de V. Exª mostra em quan to, em bora
para mim seja do lo ro so, as mi nhas pala vras têm -ra
zão de ser, mas con cedo a pa lavra a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – A Mesa é
al ta men te de mo crá ti ca. Mas vamos res pe i tar um pou
co o Re gi men to Inter no.
Nesta sessão ouvimos o pronunciamento de um
ex-Presidente da República e estamos ouvindo agora o
Líder do Governo. Os prazos estão ultrapassados, como
é de praxe na Casa, e S. Exª está falando como Líder.
Encon tra rei uma opor tu ni da de, Se na dor, para
lhe con ce der a pala vra, sob pena de a Mesa per der a
au to ri da de quan do está di zendo que não é per mitido
apar te nesta hora.
Pe di ria, Sena dor Artur da Tá vo la, que V. Exª-so
cor res se a Pre si dên cia da Casa.
O SR. ARTUR DA TAVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Sr. Pre si den te, com mu i to prazer.
Já concluí. Ape nas fi quei pes so al men te ins ta do
a não pa re cer que es ta va ne gan do a pa lavra ao Se
na dor João Alber to Sou za, o que não faria de ma ne i ra
ne nhu ma. Po rém, aca to o que V. Exª deter mi na. O
que eu ti nha a di zer a esta Casa já foi dito.
Mu i to obri gado. (Pal mas.)
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Srs. Se
na do res, vamos passar à Ordem do Dia.
O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Sr. Pre si den te, estou inscri to para falar como Lí der.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Sim, eu
sei, mas fa re mos a Ordem do Dia, o que será rá pido,
mas res pe i ta rei a ins cri ção de V. Exª como Lí der do
PSDB.

MARÇO 2002
Março de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dou a pa la vra ao Lí der do Go ver no, Se na dor
Artur da Tá vo la, por ser re fe ren te à Ordem do Dia,
para con sul tar se con ti nua a obs tru ção.
O SR. ARTUR DA TAVOLA (Bloco/PSDB – RJ.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a
Liderança do Governo, pelas mesmas razões anteriores,
ou seja, a matéria ainda não está votada, pede que seus
liderados mantenham a obstrução a fim de que pos-sa
mos votar a matéria com absoluta segurança de não-cri
armos impasses para que ela mesma seja votada na Câ
mara, caso a medida provisória tenha que ir para lá.
Nes se senti do, decla ra mo-nos em obs tru ção.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Concedo
a pala vra ao Lí der do PMDB, Se na dor Re nan Ca lhe
- i
ros, para que se pro nun cie.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Presi den te,
ouso res pon der a mes ma per gun ta que V. E xª fez ao
Se na dor Artur da Tá vola como Lí der do Gover no.
Em nome do PMDB, como Lí der do PMDB, que
re mos votar, que re mos que a pa u ta seja des tran ca da,
que re mos pro du zir le gis la ti va men te, quere mos vo tar
as medi das pro vi só ri as, es ten der os pro du tos so bre
os quais pesa rão o se gu ro agrí co la e esten der tam
bém, Sr. Pre si den te, as re gras que foram uti li za das
para os pro du to res do Su des te e do Sul para os pro
du to res do Cen tro-Oes te, do Nor des te e do Nor te.
Com relação à CPMF, Sr. Pre sidente, o que for
preciso fazer para que ela tenha, aqui no Senado Fe-de
ral, um rito ur gentíssimo, vamos fazer. Se for neces- sá
rio, nós a trataremos como o fizemos com o fim da imu
nidade par lamentar. Mas queremos votar, queremos- vo
tar o decreto legislativo. Há um requerimento de urgên
cia assinado por quase todos os Líderes desta Casa.
A pró xi ma se ma na será, sem dú vi da, vazia, pois
é a Se ma na San ta. É fun da men tal que pos sa mos pro
du zir ago ra.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Lí der do Blo co/PSDB-PPB.
O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Presi den te,
em bo ra toda a nos sa Ban ca da tam bém de se je votar,
a Ban ca da do PSDB/PPB se de cla ra em obs tru ção.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Lí der do PFL.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Como Líder.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, o PFL tam
bém de se ja votar. Mas o Lí der não se en contrando,
per ma ne ce mos na si tu a ção an te ri or. Mas o nosso -de
se jo é vo tar e faço aqui um apelo ao Go verno.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, o PFL não foi consul ta do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Consultei o
PFL. Volto a consultar a Liderança do PFL, se con
nua
ti
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em obs tru ção ou não. O PFL con ti nua em obs tru ção?
(Pa u sa.)
Con sul to o Blo co de Oposição.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
o Bloco de Opo si ção está dis pos to a votar as ma té
- ri
as e es pera que, em bre ve, a base do Go ver no vol te a
se en ten der a fim de que pos sa mos conti nu ar os tra
ba lhos do Con gres so Naci o nal.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Con sul to
o Par ti do Tra ba lhis ta Brasi le i ro. (Pa u sa.)
Con sul to o PSB.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
–SE. Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre
- si
den te, em nome da Li de ran ça – e falo em nome do-Lí
der Ade mir Andra de –, o nos so Par ti do acre di ta que o
Se na do Fede ral deve votar de for ma céle re to das as
ma té ri as aqui em tra mi ta ção, acom pa nhan do, por tan
to, o pen sa men to do Lí der do Blo co de Opo si ção, -Se
na dor Edu ar do Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Srs. Senado
res, o PMDB se manifestou com 23 Senadores mais 17
do Bloco de Oposição, portanto, são 40; mais 3 do PSB,
são 43 Senadores. Há número para a Ordem do Dia.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, eu pe di rei ve ri fi ca ção, pois é no tó ria a
au sên cia de Par la men ta res. Inclu si ve, eu gos ta ria de
fazer um ape lo...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – V. Exª peça,
e eu decido, a não ser que haja acordo de Lideranças.
Fora disso, Senador, eu tenho que cumprir o Regimento
Interno. Se V. Exª pede verificação, ela será concedida,
desde que V. Exª aguarde a matéria que será anunciada,
que é a Medida Provisória nº 9, de 2001.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Passa-se à
Item 1:
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 9, DE 2001
Dis cus são, em tur no úni co, da Me dida
dispõe sobre o
Pro vi só ria nº 9, de 2001, que
alongamento de dívidas originárias de crédito rural, de que trata a Lei nº 9.138, de 29
de novembro de 1995, e dá outras providências, ten do
Pa re cer pro ferido no Ple ná rio da Câ
ma ra dos De pu ta dos, Re la tor: Depu ta do
Con fú cio Mou ra, em subs ti tu i ção à Co mis
são Mis ta, con clu in do pela apre sen ta ção do
Pro je to de Lei de Con ver são nº 1 , de 2002,
in cor po ran do as Emen das nºs 1 2 e 28, e
con trá rio às Emen das nºs 1 a 1 1 , 1 3 a 27.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão -de
liberativa ordinária de ontem, quando deixou de ser apre
-
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ciada em virtude de obstrução declarada dos partidos,
obstrução que, vimos agora, está vencida pelo número.
Dis cus são, em con jun to, da me di da pro vi só ria,
do pro je to de lei de con ver são e das emen das, em tur
no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.
Pas sa-se à vota ção da me di da pro vi só ria.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 º
Secretário em exercício, Senador Antero Paes de Barros.
É lido o se guin te:
REQUERIMENTO Nº 81, DE 2002
Se nhor Pre si den te,
Nos termos do art. 31 2, in ciso II, do Re gi men to
Inter no, re queiro desta que, para votação em separado,
o § 1 º do art. 1 º da MP nº 9 que re sul tou no PLV nº 1 .
Sala das Ses sões, 20 de mar ço de 2002. – Se
na dor Antonio Carlos Valadares.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Vota ção
do re que ri men to de des ta que para vo ta ção em se-pa
ra do do §1º do art. 1 . º da Me di da Pro vi só ria nº 9, que
re sul tou no Pro je to de Lei de Con ver são nº 1 , de
2002.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer senta dos. (Pa u sa.)
Aprovado.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço ve rificação da vo ta ção do re que
ri men to, após ter anun ci a do o re sul ta do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Será fei ta
a veri fi ca ção pelo sis te ma no mi nal.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, peço a pala vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Te bet) – Tem V.
Exª a pa la vra pela or dem.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Pela or dem.) – Gos ta ria que V. Exª so li ci tas se o
apo i a men to para o re que ri men to de desta que.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – V. Exª
pro ce deu acer ta da men te e viu que dois ou tros Se-na
do res acompa nha ram o Se na dor Ro me ro Jucá.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Pre si den te, peço a pala vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Te bet) – Tem V.
Exª a pa la vra pela or dem.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Pela or dem.) – Por en quan to es ta mos vo tando
ape nas o re que ri men to. O des ta que a
é posteriori,
de po is do pro jeto.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Faço um
apelo aos Srs. Senadores, que estão em seus gabinetes,
que venham ao plenário porque o pedido de verificação é
uma votação nominal e será feita pelo painel eletrônico.
Se na dor Rome ro Jucá, V. Exª pe diu veri fi ca ção
e peço-lhe que vote.(Pa u sa)
A veri fi ca ção de V. Exª foi apo iada pe los ilus tres
Se na do res Ge ral do Melo, Lú dio Coe lho e Ante ro
Paes de Bar ros.
Ago ra to dos os Se na do res já po dem votar.
Quem aprova o re que ri men to vota ”sim“. Quem
não apro va vota ”não“.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, o PSDB está em obs tru ção.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Como
Líder.) – Sr. Presidente, o PMDB recomenda o voto ”sim“.
No mo men to, faço um apelo aos Srs. Se na do res
da Ban cada do Par ti do, e tam bém a ou tros Se na-do
res, para que com pa re çam. Esta mos ten tan do re- to
mar o pro cesso de votação.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – O PSDB
se de cla rou em obs tru ção.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Peço a pala vra, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Senador
Anto nio Car los Vala da res, es ta mos em pro ces so de
votação. Vamos pro ce der à vota ção. De po is, con-ce
de rei a pa la vra a V. Exª.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, o Par ti do Soci a lis ta Bra si le i ro re comenda
o voto ”sim“.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – As Srªs e
os Srs. Se na do res já podem votar. Os Lí de res es tão
re co men dan do a vo tação.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
O Blo co de Opo si ção vota ”sim“, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Mais
uma vez, a Mesa con cla ma as Srªs e os Srs. Se na do
res que não se en con tram no ple ná rio para vi rem,
pois es ta mos em pro ces so de vo tação.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si
den te, falei ago ra com o nos so Lí der, José Agri pino. S.
Exª pede para re ti rar a obs tru ção. O PFL vo ta rá.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PFL
está re ti ran do a obs tru ção. Por tan to, os Srs. Se na- do
res do PFL que se en con tram em ple ná rio po dem
exer ci tar seu di re i to de voto.
Srªs e Srs. Se na do res, pela úl ti ma vez, a Mesa
de cla ra que vai encer rar o pro ces so de votação.
Se na dor Juvên cio da Fon se ca, o PMDB está-re
co men dan do o voto ”sim“.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Como
Líder.)– Sr. Presidente, o PTB recomenda o voto ”sim“.

(Procede-se à votação nominal.)
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet)– Decla ro
en cer ra do o pro ces so de vo tação.
Vou procla mar o re sul ta do.
São 50 vo tos SIM; 2 vo tos, NÃO.
Não hou ve abs ten ções.
Total de 52 vo tos.
O re que ri men to está apro va do por ma i o ria.

em se pa ra do, das se guin tes ex pres sões, cons
tan tes do caput do art. 7º, do PLV nº 1 /2002, ofe
re ci das à MP nº 9/2001 : “...de par te...”; “...ob-ser
va das as se guin tes con di ções...”, e os in ci sos I a
IV do mes mo ar ti go.

O dis po si ti vo desta ca do será vo ta do opor tu na
men te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Em vo
ta ção o re que ri men to de desta que para vota ção em
se pa ra do das ex pres sões ”de par te“, ”ob ser vadas
as seguin tes con dições“ e ”dos in cisos I a IV“ do art.
7º do Pro je to de Lei de Con ver são nº 1 , de 2002.
As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer senta dos. (Pa u sa.)
Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)– Sobre a
mesa, re que ri men to que será lido pela Srª 1 ª Secre
tá ria em exer cí cio, Se na do ra Maria do Car mo Alves.
É lido o se guin te:
REQUERIMENTO Nº 82, DE 2002

Sala das Ses sões, 20 de mar ço de 2002. – Se
na do ra Heloísa Helena.

Os dis po si ti vos des ta ca dos se rão vo ta dos
Nos ter mos do art. 31 2, in ci so II, do Re gi men to
opor
tu
na men te.
Inter no, re que i ro des ta que para vo ta ção em se pa ra
do, da ex pressão “até 31 de mar ço de 2002”, con
- ti
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pela
da no art. 3º, § 2º do art. 3º da Lei nº 1 0.1 77, de 12 Srª 1 ª Secre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Ma ria do
de jane i ro de 2001 , a que se re fere o art. 6º da MP Car mo Alves.
nº 9, que re sul tou no PLC nº 1 .
É lido o se guin te:
Sala das Ses sões, 20 de mar ço de 2002. Se–
nador Antonio Carlos Valadares.
REQUERIMENTO Nº 84, DE 2002
Se nhor Pre si den te,
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – E m
vo ta ção o re que ri men to de des ta que para vo ta ção
Requeiro, nos termos regimentais, destaque para
em se pa ra do da ex pres são ”até 31 de mar ço de votação em separado, do § 1 º do art. 7º do PLV nº
2002“, cons tan te do art. 6º da Me di da P ro vi só ria 1 /2002.
nº 9, de 2001 , que re sul tou no Pro je to de Lei de
Sala das Ses sões, 20 de mar ço de 2002. – Se
Con ver são nº 1 , de 2002, § 2º do art. 3º da Lei nº
na
do
ra
He
lo
i
sa
He
le
na.
1 0.177, de 2001 .
As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer senta dos. (Pa u sa.)
Aprovado.
O dis po si ti vo desta ca do será vo ta do opor tu na
men te.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pela
Srª 1 ª Secretária em exercício, Senadora Maria do Car
mo Alves.
É lido o se guin te:

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Em vo
ta ção o re que ri men to de desta que para vota ção em
se pa ra do do § 1º do art. 7º do Pro je to de Lei de
Con ver são nº 1 , de 2002.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer senta dos. (Pa u sa.)
Aprovado.
O dis po si ti vo desta ca do será vo ta do opor tu-na
men te.

REQUERIMENTO Nº 83, DE 2002
Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 312, in ci so II, do Re- gi
men to Inter no, re que i ro des ta que, para vo ta ção

Sobre a mesa, reque rimen to que será lido pela
Srª 1 ª Secretária em exercício, Senadora Maria do
Car mo Alves.
É lido o se guin te:
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So bre a mesa, re que ri men to que será lido pela
Srª 1 ª Secre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Ma ria do
Nos ter mos do art. 31 2, in ci so II, do Re gi men to Car mo Alves.
Inter no, re que i ro des ta que, para vo ta ção em se pa- ra
É lido o se guin te:
do, da Emen da nº 2, apre sen ta da à MP nº 9, que-re
sul tou no Pro je to de Con ver são nº 1 , a fim de que a
REQUERIMENTO Nº 87, DE 2002
mes ma seja in se ri da na ref. Pro po si ção (PLV nº 1).
Se nhor Pre si ten te,
Sala das Ses sões, 20 de mar ço de 2002. _ Se
Nos ter mos do art. 31 2, in ci so II, do Re gi men to
na do Antonio Carlos Valadares.
Inter no, re que i ro des ta que, para vota ção em se pa
- ra
do, da Emen da nº 1 3, apre sen ta da à MP nº 9, que- re
sul tou no Pro je to de Con ver são nº 1 , a fim de a mes
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Em vo
ma ser in seri das na Ref. Pro po si ção (PLV nº 1 ).
ta ção o re que ri men to de des ta que para vo ta ção em
Sala das Ses sões, 20 de mar ço de 2002. – Se
se pa ra do da Emen da nº 2, apre sen ta da à Me dida na dor Antonio Carlos Valadares.
Pro vi só ria nº 9, de 2001 .
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Em vota
-se
ção
o
re
que
ri
men
to
de
des
ta
que
para
vo
ta
ção
em
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
pa ra do da Emen da nº 1 3, apre sen ta da à Me di da Pro
que i ram per ma ne cer senta dos. (Pa u sa.)
vi só ria nº 9, de 2001 .
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
Aprovado.
que i ram per ma ne cer senta dos. (Pa u sa.)
O dis po si ti vo desta ca do será vo ta do opor tu na
Aprovado.
men te.
O dis po si ti vo desta ca do será vo ta do opor tu-na
men te.
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pela
Srª 1 ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Maria do
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Car mo Alves.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
REQUERIMENTO Nº 85, DE 2002

É lido o se guin te:
REQUERIMENTO Nº 86, DE 2002
Se nhor Pre si den te,

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – É sobre
o processo de vo ta ção, Exce lên cia?
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Apenas para re gis trar o meu voto ”sim“ na vo ta ção -no
mi nal.

Nos ter mos do art. 31 2, in ci so II, do Re gi men to
Inter no, re que i ro des ta que, para vo ta ção em se pa- ra
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Ata
do, da Emen da nº 7, Apre sen ta da à MP nº 9, que- re re gis tra rá a mani fes ta ção de V. Exª.
sul tou no Pro je to de Con ver são nº 1 , a fim de a
O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM)
mes ma ser in se ri da na Ref. Propo si ção (PLV nº 1).
– Sr. Pre si den te, peço a pa lavra pela or dem.
Sala das Ses sões, 20 de mar ço de 2002. – Se
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
na dor Antonio Carlos Valadares.
pa la vra o Se na dor Gil ber to Mestri nho.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Em vo
O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM)
ta ção o re que ri men to de des ta que para vo ta ção em
–
Peço
para re gis trar o meu voto ”sim“ na vo tação
se pa ra do da Emen da nº 7, apre sen ta da à Me dida
do
re
que
ri men to.
Pro vi só ria nº 9, de 2001 .
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – A Ata re
gis tra rá a ma ni fes ta ção de V. Exª, Sena dor Gil ber to
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
Mes tri nho.
que i ram per ma ne cer senta dos. (Pa u sa.)
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – So bre a
Aprovado.
- tá
mesa, re que ri men to que será lido pela Srª 1 ª Secre
ria em exer cí cio, Se na do ra Ma ria do Car mo Alves.
O dis po si ti vo desta ca do será vo ta do opor tu na
men te.
É lido o se guin te:
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Em vota
-se
ção
o
re
que
ri
men
to
de
des
ta
que
para
vo
ta
ção
em
Se nhor Pre si den te,
pa ra do da Emen da nº 1 6.
Nos ter mos do art. 31 2, in ci so II, do Re gi men to
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
Inter no, re que i ro des ta que, para vo ta ção em se pa- ra
que i ram per ma ne cer senta dos. (Pa u sa.)
do, da emen da nº 1 4, à MP nº 9/2001 .
Aprovado.
Sala das Ses sões, 20 de mar ço de 2002. – Se
O dis po si ti vo desta ca do será vo ta do opor tu-na
na dor Carlos Patrocínio.
men te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pela
ção o re que ri men to de des ta que para vo ta ção em -se
Srª 1 ª Secre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Ma ria do
pa ra do da Emen da nº 1 4.
Car mo Alves.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer senta dos. (Pa u sa.)
É lido o se guin te:
Aprovado.
REQUERIMENTO Nº 91, DE 2002
O dis po si ti vo desta ca do será vo ta do opor tu na
men te.
Se nhor Pre si den te,
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pela
Nos termos do art. 312, in ciso II, do Regimento
Sr. 1 ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Maria do Interno, requeiro destaque, para votação em separado, do
Car mo Alves.
§ 4º do art. 2º constante da emenda nº 22 ao PLV nº 1 /02.
Sala das Ses sões, 20 de mar ço de 2002. – Se
É lido o se guin te:
na dor Waldeck Ornelas.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Em vota
REQUERIMENTO Nº 89, DE 2002
ção o re que ri men to de des ta que para vo ta ção em -se
Se nhor Pre si den te,
pa ra do da Emen da nº 22.
Nos ter mos do art. 31 2, in ci so II, do Re gi men to
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
Inter no, re que i ro desta que, para vota ção sem se pa
- ra que i ram per ma ne cer senta dos. (Pa u sa.)
do, da emen da nº 1 5.
Aprovado.
Sala das Ses sões, 20 de mar ço de 2002. – Se
O dis po si ti vo desta ca do será vo ta do opor tu-na
na dor Geraldo Melo.
men te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) –Sr. Preção o re que ri men to de des ta que para vo ta ção em -se sidente, gosta ria que fosse re gistrado o meu voto ”sim“.
pa ra do da Emen da nº 1 5 à Me dida Pro vi só ria nº 9, de
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador
2001 .
Gilvam Borges, a Ata registrará a manifestação de V. Exª.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Sobre a
que i ram per ma ne cer senta dos. (Pa u sa.)
mesa, re que ri men to que será lido pela Srª 1 ª Secre
- tá
Aprovado.
ria em exer cí cio, Se na do ra Ma ria do Car mo Alves.
O dis po si ti vo desta ca do será vo ta do opor tu na
É lido o se guin te:
men te.
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pela
REQUERIMENTO Nº 92, DE 2002
Srª 1 ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Maria do
Se nhor Pre si den te,
Car mo Alves.
Nos ter mos do art. 31 2, in ci so II, do Re gi men to
É lido o se guin te:
Inter no, re que i ro des ta que, para vota ção em se pa
- ra
do, da Emen da nº 26 ofere ci da a MP nº 9, a fim de que
seja (ile gí vel) no PLV nº 1 de 2002.
REQUERIMENTO Nº 90, DE 2002
Sala das Ses sões, 20 de mar ço de 2002. – Se
Se nhor Pre si den te,
na dor Arlindo Porto.
Nos ter mos do art. 31 2, in ci so II, do Re gi men to
Inter no, re que i ro des ta que, para vo ta ção em se pa- ra
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Em vodo, da emen da nº 1 6.
ta ção o re que ri men to de desta que para vota ção em
se pa ra do da Emen da nº 26.
Sala das Ses sões, 20 de mar ço de 2002. – Se
Em vo tação.
na dor Geraldo Melo.
REQUERIMENTO Nº 88, DE 2002

MARÇO 2002
Março de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer senta dos. (Pa u sa.)
Aprovado.
O dis po si ti vo desta ca do será vo ta do opor tu na
men te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se
à vota ção do Pro jeto de Lei de Con ver são, apre sen- ta
do como con clu são do Pa re cer de Ple ná rio proferido
na Câ ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Comis
são Mis ta, que tem pre fe rên cia re gi men tal, nos -ter
mos do art. 300, in ci so XIII, do Re gi men to Inter no,
res sal va dos os desta ques.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pala vra para dis cu tir
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Para en
ca mi nhar a vota ção, melhor di zendo. Não é isso, -Se
na dor Ro me ro Jucá?
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Para discutir mes mo. Depois vou encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Não, já
es ta mos em pro cesso de vota ção do pro jeto. Então,
con ce do a pala vra a V. Exª para en ca mi nhar a vo- ta
ção, por cin co mi nutos.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, per gun to à Mesa se não há aber tura
de dis cus são para o tema.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Subme ti
a ma té ria à discus são, mas nin guém se manifestou,
Excelência.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Não ouvi V. Exª. Des cul pe-me. No pró xi mo item, que
re rei dis cu tir e en ca mi nhar os 27 des ta ques.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Com pre
en do, mas ago ra V. Exª não vai en ca mi nhar?
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Vou enca mi nhar o re la tó rio, sim.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Te bet) – Tem V.
Exª a pa la vra, Se na dor Rome ro Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para en ca mi nhar a vota ção. Sem re vi são do ora dor.)
s e Srs. Sena do res, faço um re
– Sr. Presi den te, Srª
gis tro que con si de ro ex tre ma men te im por tan te. Esta
me di da pro vi só ria é mu ito im por tan te para os agri-cul
to res bra si le i ros, prin ci pal men te para os pe que nos e
mé di os agri cul to res. Esta me di da pro vi só ria, en ca- mi
nha da pelo Go ver no, foi am pla men te dis cu ti da quan
do da sua vo ta ção na Câ ma ra dos De pu ta dos. Agre
gou-se a esta ma té ria, à propos ta ori gi nal do Go ver
no, uma sé rie de avanços que vão da am pli a ção do
es pec tro da re ne go ci a ção até o aten di men to, tam
bém nes te pro je to, de par te da dívi da dos fundos
cons ti tu ci o na is.
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Con se gui mos avançar. A ne go ci a ção foi fei ta. O
Go ver no cedeu. To das as emen das ne go ci a das na
Câ ma ra dos De pu ta dos vi e ram, agora, desta ca das
para o Se na do Fe de ral. Nova men te, come ça-se a -dis
cu tir cada emen da como se o pro ces so não ti vesse
fim. Ora, Sr. Pre si den te, quan do essa dis cus são se
re a li zou na Câ ma ra dos De pu ta dos, ela se deu, na
ver da de, em uma Co mis são Mis ta do Con gres so Na
ci o nal, acompa nha da pelo Se na dor Jonas Pi nhe i ro e
por al guns ou tros Se na do res.
No mo men to, re a brir esta dis cus são para agre
gar ou tros li mi tes que o Go ver no não tem con dições
de cum prir e de ace i tar, na ver da de, na prá ti ca, con
sis ti rá em uma for ma de se in vi a bi li zar al guns ar ti gos
des ta me di da provi só ria. Por quê? Por que, esten di do
a mais do que está no pro je to de conver são, o Gover
no não terá con di ções de cum prir, e, por isso, pos
- si
vel men te, alguns ar ti gos se rão veta dos, en tre eles, se
hou ver ex pansão, da re ne go ci a ção dos fun dos cons
ti tu ci o na is.
s e aos Srs. SenaPortanto, faço este alerta as Srª
dores. Já conseguimos avançar bastante nesta ques
tão. O céu, infelizmente, não é o limite, prin cipalmente
no momento em que não se votou ainda a CPMF e o
Governo já contabiliza grandes pre juízos na arreca-da
ção deste ano. Dirão que a CPMF é outra fonte de re-cur
so. É outra fonte de recurso, sim. Mas pergunto: a fonte
de recurso da CPMF, voltada para o Bolsa-Escola ou
para o Programa Saú de da Família, não terá de ser- re
posta por outra fonte do Gover no, para atender a es ses
programas emer genciais? Cla ro que sim.
Assim, ao en ca mi nhar favo ra vel men te ao pro-je
to de con ver são, re gis tro que en ca mi nha rei con tra- to
dos os pe di dos de desta que fe i tos para a ma té ria
cons tan te no Item 1 da Me di da Pro vi só ria.
Qu an to ao Item 2, re fe ren te ao segu ro-sa fra,
das três emen das apre sen ta das, con se gui mos avan
çar e va mos apro var duas emen das. Por tan to, essa é
a posi ção do Go ver no.
Apelo às Srªs e aos Srs. Se na do res que en ten
dam essa po sição e aju dem-nos a vi a bi li zar, na prá
- ti
ca, a co lo car em ope ra ção uma me di da provi só ria
fun da men tal para o se tor agrí co la brasi le i ro.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Con ti nua
o enca mi nha men to da votação.
Não ha ven do ou tros orado res para enca mi nhar
a vota ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que apro vam o pro
je to per maneçam sen ta dos. (Pa u sa.)
Aprovado.
Pas sa-se à vota ção das ma té ri as desta ca das.
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Sobre a mesa, requerimento que será lido pela Srª
1 ª Secretária em exercício, Srª Maria do Carmo Alves.
É lido o se guin te:
REQUERIMENTO Nº 93, DE 2002
Se nhor Pre si den te,
Requeiro, nos termos regimenrtais, destaque par
votação em separado, do § 1 º do art. 7º do PLV/01 /2002.
Sala das Ses sões, 5 de mar ço de 2002. – Sena
do ra Heloisa Helena – Se na dorEduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Infor mo
ao Ple ná rio que, nos ter mos re gi men ta is, há re que
- ri
men to de des ta que para vo ta ção em se pa ra do do § 1º
do art. 7º do PLV nº 01 , de 2002, an tes dos de ma is. É
um pe di do de pre fe rên cia.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pala vra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Conce do
a V. Exª a pa la vra, pela or dem.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR. Pela
or dem.) – Sr. Pre si den te, gos ta ria de saber para qual
emen da é so li ci ta da a pri o ri da de, para po der acom
pa nhar a ma té ria no avul so.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Para o §
1 º do art. 7º.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Não há ne nhu ma emen da es pe cí fi ca?
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – S. Exª
pe diu des ta que para o tex to do PLV nº 01 , de 2002. É
do tex to do pro je to de lei.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Mas, se vota mos ape nas o proje to de con versão,
como S. Exª está des ta can do o proje to de lei?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Te bet) – Porque
ago ra pas sa mos à vota ção das ma té ri as des tacadas.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sim. Os des ta ques são emen das.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Há reque ri men to de pre fe rên cia para essa ma té ria des- ta
ca da.
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) – A
ma té ria foi confir ma da, mas não foi vota da.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Qu e ro sa ber qual é o des ta que e re fe ren te a qual
emen da.
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) – O §
1 º do art. 7º do tex to do PLV.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Tudo bem. Já lo ca li zei, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Sena dor
Ro me ro Jucá, pri me i ra men te co lo ca rei em vota ção o
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re que ri men to de pre fe rên cia e não o mé ri to da emen
da. V. Exª en ten deu?
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Enten di.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – V. Exª vai
fazer uso da pa la vra? Não?
Em vo ta ção o re que ri men to de pre fe rên cia para
a vota ção do § 1 º do art. 7º do Pro je to de Lei de Con
ver são nº 1, de 2002, des tacado.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o aprovam per
ma ne çam sen ta dos. (Pa u sa.)
Aprovado.
Vis to que o re que ri men to de pre fe rên cia foi
apro va do, pas so à vo ta ção do des ta que, ou seja, do
pró prio méri to da emen da.
A vota ção, por tan to, re fe re-se ao § 1 º do art. 7º
do Pro je to de Lei de Con ver são nº 1 , de 2002, des
- ta
cado.
Con ce do a palavra ao Se na dor Edu ar do Su
plicy, pelo pra zo de cinco mi nu tos, por ser co-au tor do
re que ri men to.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, buscan do res ga tar par te da pro pos
ta do PT para re sol ver os pro ble mas das re giões mais
po bres e, so bre tu do, dos pe que nos e mé dios agri-cul
to res, a Sena do ra He loí sa He le na e eu apre sen ta mos
dois des ta ques para vota ção em se pa ra do, com vis
tas a su pres sões.
O pri me i ro de les refe re-se ao § 1 º do art. 7º, que
con di ci o na a ade são ao alon ga men to, no caso dos
mu tuá ri os dos fundos consti tu ci o na is, à adim plência
ou re gu la ri za ção das dí vi das e ao paga men to das
pres ta ções em atra so até 29 de ju nho de 2002.
O segun do des ta que refe re-se às expres sões
”em par te“ e ”ob ser vadas as se guin tes con di ções“, do
caput do art. 7º e seus qua tro inci sos.
Caso seja aca ta da a ex clu são pro pos ta nos dois
des ta ques, to dos os mu tuá ri os dos fundos consti tu
- ci
onais te rão o di re i to de alon gar os mon tan tes de suas
dí vi das, re ce ben do o mesmo tra ta men to dos gran des
de ve do res do Pesa.
São es sas as pro po si ções que a Se na do ra He
loí sa He le na e eu ha vía mos apre sen ta do, Sr. Pre
- si
den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, antes de sub me ter as ma té ri as des
ta ca das à de li be ra ção do Ple ná rio, a Pre si dên cia-de
signa Re la tor ad jun to o ilus tre Se na dor Amir Lan do,
para emi tir pa re cer, de acor do com o in ciso IX das
nor mas provi só ri as es ta be le ci das pela Pre si dên cia
na ses são con jun ta de 2 de ou tu bro de 2001 e o art.
1 40 do Re gi men to Inter no.
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Fa cul to a pala vra ao Re la tor ad jun to caso que i ra
pres tar al gum es cla re ci men to.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Sr. Pre si
den te, não te nho es cla re ci men to a fazer.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Então,
co lo ca rei a maté ria em vo tação.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pala vra para en ca mi nhar.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Sena dor
Ro me ro Jucá, de ve mos cum prir o Re gi men to Inter no.
Tra ta-se de des ta que e diz res pe i to apenas ao autor.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, o au tor discu te, mas, para ori en tar a
Ban ca da, a Li de ran ça enca mi nha.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Sem dis
cur so, será pos sível ori en tar a Ban cada; mas an tes
di rei o se guin te: quem votar ”sim“ está apro van do o
mé ri to do des ta que; quem vo tar ”não“ está vo tando
pela re ti ra da do desta que do tex to.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Quem vo tar ”sim“ man tém o tex to ou man tém o des- ta
que?
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Man tém
o tex to do des ta que.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Então, quem vo tar ”sim“ mantém o tex to, isto é, con
for me está aqui. Por tan to, na ver da de, quem quer -re ti
rar tem que vo tar ”não“?
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Cor re to.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Então, a Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha o voto
”sim“, Sr. Pre si den te, para manter o tex to, por que
essa é uma ma té ria já dis cu ti da, e não se po dem dis
cri mi nar os agri cul to res que fize ram um gran de es-for
ço para estar em dia nes se pro ces so de re negoci
-a
ção. O prazo para se co lo ca rem em dia é até 29 de- ju
nho, por tan to, está aber to a to dos para po de rem- re
ne go ci ar suas dí vidas.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota a Li de ran ça do PMDB? (Pa u sa.)
O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN)–
Sr. Pre si den te, eu gos ta ria que V. Exª me desse uma
opor tu ni da de de fa lar, porque esta é a ter ceira vez
que so li ci to a pa la vra.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
tem todo o di re i to de falar Se na dor Ge ral do Melo. É
com mu i ta hon ra que lhe con ce do a pa la vra.
O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Sei dis so, Sr. Pre si den te, só que não tive o pra zer de
des fru tar desse dire i to até ago ra.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Está ten
do ago ra, Senador.
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O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN)–
Sr. Pre si den te, eu que ria ape nas fazer um ape lo a
esta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Pois não.
O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN)–
Foi apro vado o desta que para uma sé rie de emen das
a essa medi da provi só ria. Qu e ro di zer que faço este
ape lo com o mais ab so lu to des pren di men to, por quan
to al gu mas das emen das des tacadas são da mi nha
au to ria. Entre tan to, faço um apelo ao Se na do Fe deral.
O Con gres so, em uma das suas Ca sas, neste mo
men to, está por de ci dir uma ma té ria que se re laciona
com a pror ro ga ção da CPMF. Na Câ ma ra Fe de ral,
qua tro desta ques es tão pen den tes de apre ci a ção e
votação. Rece io que hoje, apre ci an do esta me dida
pro vi só ria e apro vando qual quer uma das emen das,
es te ja mos man dan do de vol ta para a Câ mara Fe de ral
esta me di da pro vi só ria, tran can do a pau ta da Câ mara
dos De pu ta dos antes que as qua tro emen das pen
den tes de vo ta ção se jam apre ciadas.
O Sena do esta ria hoje mano bran do para para
- li
sar a apreciação da CPMF na Câ ma ra. Alerto e peço a
aten ção da Casa para a gra vidade do que pode estar
sendo feito hoje. Não creio que haja nenhum Senador,
ne nhum Par ti do que que ira assu mir peran te a Na ção a
responsabilidade pela falta de recursos para a ma-nu
ten ção de pro gramas como o Bolsa-Esco la, o PET, o
Bolsa-Renda, que poderão ser in ter rom pi dos. O fluxo
de re cursos à população mais humil de deste País
pode ser inter rom pi do se não ti ver mos o sen so de res
ponsabilidade que pre cisamos ter no dia de hoje.
Sr. Pre si den te, sou o autor de algumas das
emendas que se rão votadas hoje, mas ape lo ao Se-na
do Fe deral para que re je i te as emendas que es tão na
pauta para que esta me dida provi só ria não volte à -Câ
mara, para que não se para li se a apreciação da CPMF
e para que não se impeça a população mais hu milde
do Brasil de conti nu ar a re ceber re cursos que, sem a
CPMF, não pode rão ser pa gos pelo Governo.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, peço a pala vra para um ape lo,
uma fi gu ra nova no Re gimento.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Se nador
José Edu ar do Dutra, o Re la tor pe diu a pa lavra pela
or dem. Em se gui da, conce de rei a pa la vra a V. Exª;
Com a pa la vra o Sena dor Amir Lan do.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Sem revisão.)
– Sr. Presidente, V. Exª me perguntou se eu teria algum
esclarecimento a oferecer. Não tenho esclarecimento,
mas declaro o meu parecer favorável ao destaque ofere
cido ao parágrafo úni co do art. 7º e ao desta
ueq da Se-
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nadora Heloísa Helena que amplia a negociação à in- te
gralidade dos débitos. Esse alongamento deve atingir, Sr.
Presidente, a totalidade dos débitos.
É por isso que en ten de mos que se tra ta de uma
ques tão de iso no mia. Bus ca mos, aqui, dar o mes mo
tra ta men to que ti ve ram aque les de ve do res do Pesa e
aque les deve do res do pro ces so de se cu ri ti za ção. -De
se ja-se que o pe que no pro du tor da re gião Nor te se
be ne fi cie, poden do alon gar a sua dí vi da não ape nas
numa pro por ção de 1 5%, 25% ou 35%, mas, sim, na
in te gra li da de do débi to. O benefício pode ser es ten
- di
do aos ina dim plen tes, pois pre ten de-se que o be ne
- fí
cio re al men te atin ja quem ne ces si ta: o peque no pro
du tor ina dim plen te ame açado de per der a ter ra.
Por es sas ra zões, o meu pa re cer é favo rá vel aos
des ta ques for mu la dos pela Sena do ra He lo í sa He- le
na.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con sul to
os Sena do res Re nan Ca lhe i ros e José Agri pino, res
pec ti va men te, Lí de res do PMDB e do PFL, so bre os
seus vo tos.
O Se na dor Ro me ro Jucá já in di cou o voto ”sim“.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Na
li nha de ra ci o cí nio do Rela tor Se na dor Amir Lan do,
vo ta mos ”não“, Sr. Pre si den te.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – O PFL
vota ”não“, pela mo difica ção do tex to, pelo acolhi men
to da emen da.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
O Blo co de Opo si ção vota ”não“, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Cre io
que há uma cer ta con fusão. Vamos es cla re cer.
Se na dor José Agri pino, V. Exª se ma ni fes tou
pela ma nu ten ção do tex to?
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Fui mu i to
cla ro, Sr. Pre si den te. Reco men do o voto ”não“, que
sig ni fi ca o aco lhi men to da emenda, do des ta que, e a
mo di fi cação do tex to.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – V. Exª
está vo tan do pela re ti ra da do tex to?
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Exa to, Sr.
Pre si den te.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – O
PMDB, da mes ma for ma, Sr. Pre si den te, ado ta a li nha
de fen di da pelo Se na dor Amir Lan do.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – O Parti do So ci a lis ta Bra si le i ro vota ”não“, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Também
vo tou ”não“ o Par ti do Soci a lis ta Bra si le i ro.
O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
O PSDB e o PPB vo tam ”sim“, Sr. Pre si den te.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Blo co de Opo sição – PT, PDT e PPS?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, esta mos vo tan do com o pa re cer do
Se na dor Amir Lan do. O voto é ”não“.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está re je
itado. Sai do tex to.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Fo ram aprovados os des ta ques com a sa í da do tex to?
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Per fe i ta
men te.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Mu i to obri gado.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Em vota
ção o § 1 º do art. 1 º da Me di da Pro vi só ria nº 9, de
2001 , que re sul tou no Pro je to de Lei de Con ver são nº
1 , de 2002, des tacado.
Como o des ta que é de au to ria do Se na dor Anto
nio Car los Vala da res, S. Exª tem o di re i to de se pro
nun ci ar por cin co mi nutos.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Qual é a emen da des ta ca da, Sr. Pre si den te?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A emenda
destacada do tex to é o § 1 º do art. 1 º da Medida Pro
- vi
sória nº 9, que re sultou no Pro je to de Conversão nº 1 .
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Pre si den te, qual nú me ro rece beu o re que
ri men to para esse meu des ta que?
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Re que-ri
men to nº 81 .
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Pre si den te, pare ce-me que esse des ta que
está pre ju di ca do, ten do em vis ta a aprovação do des
ta que da Se na do ra He lo í sa Hele na.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, não pro ce de a infor ma ção do Se na dor
Anto nio Car los Vala da res.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Con ce do
a pala vra ao Se na dor Amir Lan do, na qua li da de de
Re la tor.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Como Rela
tor. Sem revi são do orador.) – Sr. Pre si den te, o art. 1º,
§ 1 º, re pe te dis po si ção se me lhan te àque la já des
- ta
cada e su pri mi da no art. 7º, § 1º. Por co e rên cia, deve
tam bém ser extra í da do tex to essa dis po si ção, para
dar uni for mi da de ao tex to.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – O Se na
dor Anto nio Car los Vala da res está en ten den do que
está pre ju di ca da a maté ria.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) – Sr.
Presidente, re tiramos um item referente ao art. 7º. Agora,
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estamos retirando outro item, segundo a vontade do-Se
nador Antonio Carlos Valadares, referente ao art. 1 º. O
texto dos dois itens são iguais, mas trata-se de pro-gra
mas de financiamento diferentes.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Eu sei,
mas en tão há um equí voco do Se na dor Anto nio Car
los Va la da res que pre cisa ser escla re ci do.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, por
uma ques tão de isono mia, mante nho o reque ri men to,
para que seja vo ta do da mes ma forma que o an te ri or,
de acor do com o pa re cer do re la tor. Isso para que os
ban cos não façam con fusão na hora da apli cação da
lei.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Te bet) – Os Srs.
Lí de res podem en ca mi nhar. Quem vota ”sim“ man tém
o tex to; ”não“, re ti ra o tex to.
Como vo tam os Srs. Lí de res?
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – A
Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha o voto ”sim“, Sr.
Pre si den te.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – O PFL
vota ”não“.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – O
PMDB vota ”não“, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – E o Blo co
de Opo si ção?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Votamos ”não“, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – E o
PPB/PSDB? (Pa u sa.)
Está re je i ta do.
Sa i rá do tex to.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Sena dor
Anto nio Car los Vala da res, tam bém este des ta que é
de V. Exª. É a vo ta ção da expres são ”até 31 de mar ço
de 2002“, cons tan te do art. 6.º da Me di da Pro vi só ria
nº 9, de 2001, que re sul tou no Pro je to de Lei de Con
ver são nº1, de 2002.
Con ce do a pala vra a V. Exª.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Para en ca mi nhar a votação. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o- ob
je ti vo des te des ta que é apenas ofere cer uma ope ra- ci
o na li za ção nor mal de toda a ne go ci a ção proposta
pela me di da pro vi só ria.
Já es ta mos no dia 20 de mar ço, e o pra zo es- ti
pu la do pela me di da pro vi só ria é dia 31 de mar ço. Este
é o pra zo para que os in te res sa dos na re negociação
ou no es ca lo na men to de suas dí vi das apre sen tem
um re que ri men to de ade são à me di da pro vi só ria.
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No en tan to, exis te um ou tro prazo per mi tin do
que, até o fi nal do mês de ju nho – até o dia 29 de-ju
nho –, as ne go ci a ções sejam ter mi na das. Sen do -as
sim, não irá pre ju di car o ob je ti vo da me di da pro vi-só
ria; ape nas te mos que ser prá ticos.
Até o dia 31 de mar ço, não te re mos tem po, em
hi pó te se nenhu ma, de fazer as ne go ci a ções em todo
o Brasil. E mi lha res e mi lha res de pro du to res ru ra is- te
rão que acor rer aos bancos só para as si nar um -re
que ri men to di zendo que ade rem à me di da provi só ria.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pala vra para en ca mi nhar.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Concedo
a pala vra ao Se na dor Rome ro Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para en caminhar. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre
- si
den te, a Li de ran ça do Go ver no concor da com a
emen da do Se na dor Anto nio Car los Vala da res es ten
den do o pra zo para o pro ces so de ne go ci a ção.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Sr. Rela
tor, por gen ti le za.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Como Rela
tor. Sem re vi são do ora dor.) – Meu pa re cer, Sr. Pre
- si
den te, Srªs e Srs. Se na do res, é favorável. É uma
ques tão de dar exeqüi bi li da de ao atu al tex to de lei. Se
esse pra zo for es tran gu la do no dia 31 , será ine xe-qüí
vel. Con se qüen te men te, é uma ne ces si da de im pe-ri o
sa reti rar o li mi te tem po ral.
Por isso, meu pa re cer é favo rá vel ao des taque.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Os pare
ce res são favoráveis. Há ma ni festações nes se sen
- ti
do, por isso en ten do que pos so vo tar o tex to.
Como vo tam os Srs. Lí de res?
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – A
Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha o voto ”não“, Sr.
Pre si den te.
O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
O PSDB/PPB en ca mi nha o voto ”não“.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – O PFL
tam bém vota ”não“.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Meu voto é ”não“, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Está re je
itado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Passamos
à apreciação das expressões destacadas ”de parte“; ”ob
servadas as seguintes condições“; ”os incisos I a IV“; ”do
art. 7º do Projeto de Lei de Conversão nº 1 , de 2002“.
Con ce do a palavra ao Se na dor Edu ar do Su
plicy, co-au tor, junta men te com a Se nadora He loísa
He le na, do re que ri men to.
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O SR. EDUADO SUPLICY (Blo co/PT – SP. Para
en ca mi nhar a vo tação. Sem re vi são do orador.) – Sr.
Pre si den te, o tex to do PLV nº 1, de 2002, em apre ço,
ao con trá rio do tra ta men to dado aos gran des de ve-do
res do Pesa, não aten de mi ni ma men te a si tu a ção de
en di vi da men to dos agri cul to res nas três re giões -be
ne fi ci a das pelos fun dos.
Ape nas os mu tuá ri os adim plen tes po de rão
alon gar as suas dí vidas. Cal cu la-se que em tor no de
200 mil mini e pe que nos agri cul to res, só na Re gião
Nor des te, estão em si tu a ção de anor ma li da de com as
dí vi das fican do de fora.
Mes mo os que es tão adim plen tes – em dia com
os paga men tos das par celas – não pode rão nego ci ar
e alon gar toda sua dí vi da, con for me o tex to do
caput
dos in ci sos I a IV do art. 7º. Por exem plo, ape nas 20%
do mon tan te da dívi da pode rá ser alon ga da para os
em prés ti mos to ma dos em 1 996, se gun do o in ci so II.
Esse é o pe río do em que a gran de ma i o ria de pe que
nos e mé di os de ve do res, em si tu a ção de anor ma li-da
de, con tra í ram seus em prés ti mos na Re gião Nor des
te. Essa anor ma li da de é re sul ta do da es ti a gem – -jus
ta men te no pe río do de ven ci men to da carên cia dos
em prés ti mos, 1 997 e 1 998 – e per da das sa fras, li- mi
tan do a capa ci da de do paga men to des se se tor.
Jus ta men te para res ga tar par te da pro pos ta do
Par ti do do Tra ba lha do res para re sol ver o problema
das re giões mais po bres é que os dois des ta ques- vi
sam a su pres sões.
O pri me i ro de les re fere-se ao § 1 º do art. 7º, que
con di ci o na a ade são ao alon ga men to – no caso dos
mu tuá ri os dos Fun dos Cons ti tu ci o na is à adim plên cia
ou re gu la ri za ção das dí vi das, paga men to das pres- ta
ções em atra so – até 29 de ju nho de 2002.
O segun do des ta que re fe re-se às expres sões
”em par te“ e ”obser va das as seguin tes con dições“ do
caput do art. 7º, e aos qua tro inci sos do mes mo ar
- ti
go. Caso seja aca ta da a exclu são pro pos ta nos dois
des ta ques, to dos os mu tuá ri os dos Fun dos Cons ti- tu
ci o na is te rão di re i to de alon gar os mon tan tes de suas
dí vi das, re ce ben do o mes mo tra ta men to dos gran des
de ve do res do Pesa.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Conce do
a pala vra ao Rela tor, Se na dor Amir Lan do.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Como Rela
tor. Sem re vi são do orador.) – Sr. Pre si den te, o acor do
fir ma do en tre o gru po-ta re fa que apre ci ou esta ma- té
ria im pli ca va, so bre tu do, eli mi na ção do es ca lo na men
to, que são os in cisos I a IV do art. 7º.
O meu pa re cer an te ri or já falava nes sa ma té ria,
para que o be ne fí cio atin ja a to ta li da de dos dé bi tos, e
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não par te de les, de acor do com a cir cuns tân cia da
con tra ta ção de cada um.
Por essa ra zão que meu pa re cer é favorável e já
foi anunci a do ante ri or men te, quan do falava exa- ta
men te so bre os dois des ta ques da Sena do ra He loísa
He le na: o que se re fe ria ao § 1 º do art. 7º, já vo ta do, e
este que se re fere aos in ci sos I a IV do mes mo art. 7º.
Por tan to, meu pa re cer é favo rá vel.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pala vra para en ca mi nhar.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V.
Exª a pa la vra.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, quan to à ques tão apre sen ta da aqui,
o art. 7º foi in clu í do no pro ces so de ne go ci a ção exa- ta
men te pelo gru po-tarefa que dis cu tiu essa ques tão.
Os Fun dos Cons ti tu ci o na is, na pro pos ta ori gi nal
do Go ver no, não es ta vam con tem pla dos por que um
ano an tes já ti nham re ce bi do um tra ta men to de re-ne
go ci a ção diferente. Ne go ci ou-se, cri ou-se um es ca
- lo
na men to em en ten di men to com as Li de ran ças, -tra
zen do para 35% do sal do de ve dor os finan ci a men tos
até 1995, 25% até 1 996 e 20% de 1 997 em di an te.
Por tan to, isso foi um acrésci mo, um avanço.
Ago ra pre ten de-se ti rar o es ca lo na men to e co locar
1 00% de tudo. O País não agüen ta, a eco no mia não
agüen ta. Faço o aler ta e enca mi nho contra ri a men te,
pela ma nu ten ção do tex to. Modi fi car esse tex to, da
forma como vão fa zer, na ver da de repre sen ta rá um
veto a essa ma té ria, que de i xa rá fora desse pro cesso
os Fun dos Cons ti tu ci o na is. Mas cada um é senhor da
sua ra zão e vota da for ma como en ten der.
Meu en ca mi nha men to é pela ma nu ten ção do
tex to, por tan to voto ”sim“.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – O Se na
dor Ro me ro Jucá en ca mi nhou o voto ”sim“, pela ma
nu ten ção.
Como en ca mi nha o PMDB?
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, o PMDB está se guin do a ori en ta ção do
Re la tor, Sena dor Amir Lan do. A po si ção do Par tido
nes sa ma té ria, é, por tan to, ”não“.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
en ca mi nha o PFL?
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) – O
PFL tam bém vota ”não“.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Blo co PSDB/PPB?
O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– O Blo co PSDB/PPB vota pela ma nu ten ção do tex to.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Blo co da Opo si ção?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Vota ”não“, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Estão re
je i ta das as expres sões e os in ci sos desta ca dos. Sai
do tex to.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Pre si den te, peço a pala vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – V. Exª
tem a pa la vra.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor. ) – Sr. Pre
- si
den te, a fim de que dois des ta ques por mim apre sen
ta dos não en trem em con fron to com ou tros já apro-va
dos, re ti ro os des ta ques à Emen da nº 2 e à Emen da
nº 7.
Re pe tin do: o des ta que à Emen da nº 2, do Pro- je
to de Con ver são nº 1 , e o des ta que à Emen da nº 7, ao
mes mo pro je to de con versão. Mas mante nho o des- ta
que re fe ren te à Emen da nº 1 3.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Sena dor
Valadares, por genti le za, te nho que proce der aqui com
a mai or calma possí vel, por que V. Exª está pedin do a
re ti ra da de algo que foi aprovado: os re que ri men tos.
V. Exª está pedin do a re ti ra da de re que ri men tos
que foram apro va dos.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Reque ri men tos. Mas os des ta ques que foram
aprovados, Sr. Pre si den te, en tram em con traposição.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Mas foi
vo ta da a ma té ria prin cipal. Nós te re mos que sub me
ter isso.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Pelo se guin te: aqui fala em data de 30 de
maio, que pre ju di ca.
Então, va mos votar.
Se eu fizer um re que ri men to pedin do a... Mas já
foi aprovado. O Sr. Pre si den te tem ra zão, já foi apro- va
do. Vamos re je i tar en tão.
Votar e re je i tar. Tem ra zão V. Exª, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Vamos
pros se guir, de po is che ga mos lá.
s e Srs
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srª
Se na do res, aten ção! Foi aprovado o proje to de lei de
conversão com destaques. Fica pre judicada a Medida
Pro vi só ria e as emendas a ela ofere ci das, salvo as
Emen das nºs 2, 7, 1 3; 1 4; 1 5, 1 6, § 4º do art. 2º, cons
tan te da Emen da nº 22 e Emenda nº 26, des tacadas.
Pas sa-se ago ra à vota ção das emen das des-ta
cadas. Vou co lo car em vo ta ção a Emen da nº 2, des- ta
ca da.
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O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO)– Agora, Sr.
Pre si den te, que ro ma ni fes tar o meu pa re cer contrá rio
a todas as emen das desta ca das.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Vou colo
car em vo ta ção as emendas, em glo bo; vou con si-de
rá-las, pelo vis to, re je i ta das, se não hou ver opo sição
das li de ran ças. Não se ma ni fes ta ram, mas é o au tor, é
o rela tor...
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa lavra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Conce do
a pala vra ao nobre Se nador Antonio Car los Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Pela or dem. Sem revi são do ora dor.) – Sr. Pre
- si
den te, S. Exª re feriu-se aos des ta ques re fe ren tes às
Emen das nº 2 e Emen da nº 7, por que há uma Emen
da nº 1 3. É ou tra co i sa.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Mas nós
va mos che gar lá, Exce lên cia! Va mos che gar lá!
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) – Pela
or dem, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Con ce do
a pala vra, pela or dem, a V. Exª.
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, peço
a V. Exª que vote em se pa ra do meu des ta que, re lativo
ao art. 2º, § 4º, da Emen da nº 22, por que, se as vo-tar
mos em glo bo, a ori en ta ção em re la ção à minha
emen da é diver sa da que la que o Re la tor quer re tirar.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª -fi
que tran qüilo. Tra ta-se de re que ri men to do autor.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Estão re
je i ta das as Emen das nºs 2 e 7.(Pausa).
Votemos a Emen da nº 13, des ta ca da, de pa-re
cer con trá rio. O autor é o Se na dor Anto nio Car los-Va
la da res.
Con ce do a palavra ao Re la tor.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
No mo men to propí cio, vou que rer enca mi nhar, Sr.
Pre si den te.
O SR. AMIR LANDO (PMDB RO. Com Relator.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, re lativamente a
esta emenda do rebate do saldo devedor na escala pro
posta, que passo a ler ”Fica o gestor dos Fundos Cons
- ti
tucionais de financiamento autorizado a conceder bônus
de adimplência, aplicado sobre a parcela da dívida paga
até o vencimento aplicado nas proporções, permi-tin
do-se o ajuste do reembolso às operações negociadas:
dívidas contratadas até 31/1 2/94, 40%; dívidas contra
- ta
das no ano de 1 995, 27%; dívidas contratadas no ano de
1 996, 1 9%; dívidas contratadas no ano de 1 997,
1 7%; e

254
02666 Quinta-feira 21

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

dívidas contratadas no ano de 1 998, 14%“ , o meu pa
- re
cer, mais uma vez, neste caso, é favorável.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – O parecer do Re la tor é favorável.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pala vra para en ca mi nhar.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Concedo
a pala vra ao autor, Se na dor Antô nio Car los Vala da res
e, logo de po is, con ce de rei a pa lavra a V. Exª, Se na dor
Ro me ro Jucá.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Para en ca mi nhar a votação. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, este des ta que tra ta da efe
- ti
vação de um re ba te so bre as dí vi das agrí co las, a par
tir do ano de 1 994. Sa be mos que hou ve abusos, -co
bran ças ir re gu la res e que a ina dim plên cia ocor reu, na
ma i o ria dos casos, por de ci sões ex tra Con gres so- to
ma das pelo Con se lho Mone tá rio Na ci o nal.
Sr. Pre si den te, em uma CPI re a li za da na Câ ma
ra dos De pu ta dos, o en tão Pre si den te do Banco do
Bra sil de cla rou o se guin te: ”Nem plan tan do maco nha
ir ri ga da se ria possí vel pagar os em prés ti mos agrí-co
las com os cus tos finan ce i ros en tão pra ti ca dos.“ O
que de se ja mos com esta emen da, Sr. Pre si den te, é
cor ri gir o que foi cobra do, rou bado, e, de forma ina
pro pri a da, re ti ra do dos pro du to res ru ra is, mu i tos dos
qua is co lo ca ram bala no ou vi do, por que não po di am
pa gar as suas dí vidas.
O Go ver no es ta be le ceu vá ri os ín di ces de cor-re
ção mo ne tá ria, ao lon go dos anos, que le va ram o -en
di vi da men to ru ral a um mon tan te im pa gá vel. Daí essa
ten ta ti va de o Go ver no levar sem pre ”de bar riga“,
qua se to dos os anos, por meio de me di das provi só
- ri
as, o pa ga men to das dí vi das rurais; porque ele sabe
que os pro du to res ru ra is, nos ter mos em que os con
tra tos foram fei tos, jama is pode rão honrá-los. O Go
ver no faz isso para levar esse pa tri mô nio ao Fun do
Mo ne tá rio Inter na ci o nal e di zer: ”Olha, nós te mos
esta dí vi da como cré di to jun to aos agen tes finan ce
- i
ros“. Na rea li da de, uma gran de par te não per ten ce ao
Go ver no. E esta me di da pro vi só ria visa cor ri gir isso,
re co lo can do as co i sas nos seus devi dos lu ga res.
Como eu dis se, Sr. Pre si den te, foram ins ti tu í das
ao lon go do tem po cor re ções mone tá ri as até con trá
- ri
as à Consti tu i ção como a TR, a TRD, a TJLP e o
IGPM, além dos ju ros e dos en car gos ad mi nis tra ti vos
co bra dos pelos ban cos. Essa é a ra zão da ver dadeira
bom ba-re ló gio que exis te hoje no cam po, cujas ati
- vi
da des es tão sen do abandonadas.
Sou testemunha de que, no meu Estado, na região
citrícola, uma das regiões mais ricas de Sergipe, o cam
-
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po está sen do abandonado. Uma das ma i o res ra zões
é o en di vi da men to ru ral.
Por essa ra zão, Sr. Pre si den te, se essa emen da,
re je i ta da na Câ ma ra, for apro vada pelo Se na do Fe-de
ral, vai ser a sal vação da agri cul tu ra bra si le i ra.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Con ce do
a pala vra Se na dor Ro me ro Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é uma pena
que a emen da do De pu ta do Ro nal do Ca i a do não faça
re fe rên cia à fonte dos re cur sos para aba ter 40% da
dí vi da dos fun dos cons ti tu ci o na is do Bra sil, prin ci pal
men te as dí vi das dos gran des pro du to res. Não sei
onde se busca rá esse re cur so. Não sei se a in tenção
é fazer o Gover no emi tir para am pli ar o endi vi da men
to por que há uma re ce i ta de despe sa, mas não há um
en ca mi nha men to de ter mi nan do a ar re ca da ção de- re
cur sos para co brir.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Pre si den te, não sa i rá um tos tão do Tesou
ro; os fun dos consti tu ci o na is são in de pen den tes, têm
re ce i ta própria.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – Sr.
Pre si den te, que ro aler tar que estamos votan do uma
emenda que está re duzindo em 40% o mon tan te da- dí
vida do giro dos fun dos constitucionais. Se esses fun
dos ti verem essa redu ção, que bra rão ou precisarão de
ou tro re curso para subsidiar as operações. Na emen da
não se diz a ori gem desses re cursos. Por tanto, en-ca
mi nho pela manu tenção do tex to, contra o desta que.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Sr. Pre si den te, o PFL vota de acor do com o Re lator.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o PMDB?
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, es ta mos vo tan do com o Rela tor, por tan to,
a favor do pa recer.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Lí der, o pa re cer foi favo rá vel.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Senador
Amir Lando, en tendi que o parecer de V. Exª é favorável.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) – O
pa re cer é favorável. Por isso, vota mos a favor da
Emen da nº 1 3.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o PTB?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, o PTB vota com o Re la tor, é favo rá vel à
aprovação da emen da.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Blo co PSDB/PPB?
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O SR. RICARDO SANTOS (Bloco/PSDB – ES) –
Sr. Presidente, o Bloco PSDB/PPB vota contra a emen
da.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o PSB?
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Pre si den te, o PSB vota favo ra vel men te à
emen da, como não po de ria de i xar de ser.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Blo co da Opo si ção, Se na dor Edu ar do Suplicy?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, o Blo co da Oposi ção vota ”sim“.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Está
aprovada a Emen da nº 1 3, que será in se ri da no tex to.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Conce do
a pala vra ao Sena dor José Fo gaça pela or dem.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Presi den te, so
- li
ci to a V. E xª que regis tre o meu voto con trá rio ao pa- re
cer do Re lator.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – A Ata re
gis tra rá a ma ni fes ta ção do Se na dor José Fo ga ça.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se
à vota ção da Emen da nº 1 4, des ta ca da, de pa re cer
con trá rio.
Con ce do a pala vra ao Sena dor Car los Pa tro-cí
nio, au tor da emen da.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, se eu puder anteceder-me ao eminente -Se
nador Amir Lando, poderei até privá-lo de dar um pa- re
cer. A Emenda nº 1 4 apresen ta algumas imperfeições.
Par te desses pro dutores do Pro decer já foram contem
plados. Além do mais, pediremos ao eminen te Senador
Amir Lando que, sendo reti ra da a emenda, dê parecer
favorável à Emen da nº 26. Portanto, re tiro esta emenda.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador
Carlos Patrocínio, a emenda já está em votação e não
pode ser retirada; seria melhor que V. Exª fizesse um apelo
para a sua rejeição. Não haverá objeção do Relator.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Como re la
tor.) – Meu pa re cer à emen da é con trá rio, Sr. Pre
- si
den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta
ção.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Acom pa nho o Rela tor, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Portanto, a
Emenda nº 1 4, Se nador Carlos Patrocínio, está reje
- ita
da.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Pas sa-se
à apre ci a ção da Emen da nº 1 5, des ta ca da, que tem
pa re cer contrá rio. O au tor é o emi nen te Se na dor -Ge
ral do Melo, a quem con ce do a pa lavra.
O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, V. Exª e a Casa são tes te mu nhas de
que, an tes do iní cio da vo ta ção des sas emen das, fiz
um ape lo para que esta me di da pro vi só ria não ti vesse
ne nhu ma emen da em vir tu de da im posição da sua
vol ta à Câ ma ra dos De pu ta dos, do re tar da men to na
sua apli ca ção e da co ne xão entre esse proces so e a
vo ta ção naque la Casa le gis la ti va dos des ta ques fi-na
is da CPMF. Entre tan to, nes te momen to, emen das já
foram aprovadas. A me di da pro vi só ria já está con-de
nada a vol tar à Câ ma ra.
Sou au tor da emenda que está sen do apre ciada
e que ro apre sen tar as ra zões pelas quais ofere ci esta
emen da à me dida pro vi só ria. A medi da ofere ce aos
pro du to res ru ra is do País – a um gran de, imen so gru
po de pro du to res ru ra is do País – a pos si bi li da de de
re com po si ção das suas dí vi das. Sr. Pre si den te, sou
de uma re gião onde qua se 90% dos Mu ni cí pi os do
semi-ári do ti veram es ta do de emer gên cia decre ta do
no ano pas sado. O Go ver no foi obriga do a cri ar um
pro gra ma espe ci al de emer gên cia com o qual socor
reu e as se gu rou uma sobre vi da a to dos os atin gi dos
pela es ti a gem enor me do ano de 2001. Esta emen da
pro põe a exten são dos be ne fí ci os desta me di da pro
vi só ria a esses pro du to res do Nor des te. É por essa
ra zão que, ape sar do pa re cer con trá rio do Re la tor na
Câ ma ra dos De pu ta dos, a emen da está apre sen ta da
e apelo para que a Casa a aco lha.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Se nador
Amir Lan do, V. Exª, na qua li da de de Re la tor ad junto,
por gen ti le za, quei ra fazer uso da pa la vra. Tra ta-se da
Emen da nº 1 5. O Se na dor Ge ral do Melo fez expo
- si
ção a favor da sua emen da.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Como Re la
tor. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, par-ti ci
pa mos de um en ten di men to que ul tra pas sa ago ra a
Emen da nº 1 5, aque le con sen so já formado.
Em ver da de, a Emen da pro põe aten der a uma
si tu a ção de emer gên cia do Nor deste. Ela se gue o
mes mo di a pa são das ou tras. Por isso nes te momento
me pro nun cio favo ra vel men te. É evi den te que sem
mais con di ções de avançar na ma té ria.
Ao ma nifestar-me favoravelmente, quero dizer,
como Rela tor adjunto, que os compromissos as su-mi
dos se ex te nu am e aqui se exaurem. O meu pare cer é
favorável, mas daqui em di an te terei de votar contra-ri a
men te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Se nador
Ro me ro Jucá, V. Ex.ª que ori en tar a Ban cada?
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O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, que ro di zer que é com dor no co ração,
sen ti men to tão em voga na tar de de hoje nes te ple-ná
rio, que en ca mi nho contra ri a men te ao des ta que do
Se na dor Ge ral do Melo por que enten do que não de-ve
ria ser apro va do ten do em vis ta o mé ri to da ma té ria.
A mi nha posi ção, por tan to, é contrá ria.
O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Sr. Pre si den te, que ro enca mi nhar como Líder do
PSDB. Fa lei como au tor, mas não como Lí der.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – O Se nador Re nan Ca lhe i ros acom pa nha o Re la tor?
Se na dor Re nan Ca lhe i ros, V. Exª tem-se ma- ni
fes tado as sim.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Com o Re la tor, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Ge ral do Melo.
O SR GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Sr. Pre si den te, fiz um ape lo à Casa como Se na dor -au
tor de uma emen da, mas li be ro a Ban cada do PSDB e
a do PPB para que cada um vote de acor do com a sua
convicção.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª é
sem pre ele gan te e éti co! Para béns!
Con sul to o Blo co da Opo sição.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Voto “sim”, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con sul to
o PTB.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – O
PTB vota “sim”, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o PSB?
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sim, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – As Srªs e
os Srs. Se na do res que apro vam a Emen da nº 1 5 per
ma ne çam sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
Em vo ta ção a Emen da nº 1 6, des ta ca da, que- re
ce beu pa re cer con trá rio.
O au tor é o emi nen te Sena dor Ge ral do Melo, a
quem con cedo a pa la vra.
O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Sr. Pre si den te, mais uma vez, li be ro a Ban ca da do
PSDB e a do PPB, para que cada um vote de acor do
com a sua cons ciên cia.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Rela tor ad jun to, Se na dor Amir Lan do.
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O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – O meu pare cer é contrá rio, em ra zão de que esta ma té ria já
vem sen do tra ta da pela Me dida Pro vi só ria nº 24. Pen
so que a dis ci pli na ali es ta be le ci da é sa tis fa tó ria.
Enten do que a Emen da não al can ça a exten são dada
pela me di da pro vi só ria. Por isso, meu pa re cer é con
trá rio.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Rela tor
deu pa re cer con trá rio.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR).–
Sr. Pre si den te, a Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha o
voto de acor do com o pare cer do Re lator.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, vo ta mos com o Rela tor.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Sr. Pre si den te, vota mos com o Re lator.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, voto de acor do com o Re lator.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, acom pa nha mos o Re la tor.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Pre si den te, o PSB vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – A Emen
da nº 1 6 foi reje i ta da.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pala vra, pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – V. Exª
tem a pa la vra, pela or dem.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, gos
ta ria de fazer uma con sul ta à Mesa: quan tos des-ta
ques ain da faltam ser vo ta dos?
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Dois.
Pas sa-se à vota ção do § 4º do art. 2º cons tan te
da Emen da nº 22, des ta ca da, de pa re cer contrá rio.
A Emen da é de V. Exª, Se na dor Wal deck Orne
las, a quem con ce do a pa la vra.
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre
- si
dente, Srªs e Srs. Senadores, aqui também se trata de
uma questão de prazo. O que a emenda possibilita é que
as operações contratadas até 31 de dezembro de 1 998
tenham o mesmo tratamento dispensado às operações
contratadas até 31 de dezembro de 1 997. Qual a razão
disso? É que, ainda durante o ano de 1 998, continuou
havendo o descasamento entre o custo e as taxas de- ju
ros, de modo que, vejam V. Exªs, nós estamos modifican
do uma lei de 1 995. Desde 1 995, há sete anos, portanto,
que rola a renegociação da dívidaru ral. Então, va mos
en cer rar essa novela ajustan do as da tas. A partir de 1º
de jane i ro de 1 999, não exis te mais
o descasamento,
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razão pela qual devemos estendê-lo de 31 /1 2/1 997 a
31 /12/1 998.
Eu cha mo aten ção para o fato de que, em se tra
tan do de emen da e não de des ta que, para a apro-va
ção, o voto nes se caso é ”sim“. Eu peço o voto ”sim“
às Srªs e aos Srs. Se na do res.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Eu peço
o pare cer do emi nen te Re la tor, Sena dor Amir Lan do.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Como Re la
tor. Para pro fe rir pare cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, em re a li da de, a emen da vem es ta be le cer
uma uni da de de tra ta men to, isto é, para si tu a ções
igua is, so lu ções idên ti cas, ou seja, o prin cí pio da -iso
no mia. A pro pos ta de emen da tem ra zão de ser e -es
ta be le ce uma igual da de en tre os deve do res, por isso
o meu pa re cer é favorável. É ape nas um ajus te de -da
tas; um ajus te de uma di ferença de um ano, que me
pa re ce que não tem ra zão de ser.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – O parecer do Re la tor é favorável.
Ago ra, eu peço aos Lí de res que ori en tem as
suas Ban cadas.
Como en ca mi nha o Lí der do Go ver no, Se na dor
Ro me ro Jucá?
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, a po si ção do Go ver no é con trá ria ao
des ta que. O voto é ”não“.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O Sena dor
Francelino Pereira en caminha o voto com o Relator?
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Sim, Sr. Pre si den te, com o Re lator.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Sena dor
Re nan Ca lhe i ros, V. Exª tem vo tado com o Rela tor. Eu
não es tou in du zin do o voto de V. Exª, es tou só es-cla
re cen do de que forma votou o Re lator.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Mui to obri ga do, Sr. Pre si den te.
Re co men da mos o voto com o Re lator.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Lí der do PTB?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – O
PTB acom pa nha o Re la tor, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Lí der do Blo co da Oposi ção?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, o Blo co vota ”sim“.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Lí der do PSDB?
O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
O PSDB en ca mi nha o voto ”não“.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Lí der do PSB? (Pa u sa.)
A maté ria foi aprova da.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Passa
mos ao úl ti mo desta que.
Votação da Emen da nº 26, desta ca da, de pa-re
cer con trá rio. A auto ria da emenda é do Sena dor Car
los Pa tro cí nio, a quem con cedo a pa la vra.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Para
en ca mi nhar a vo tação. Sem re vi são do orador.) – Sr.
Pre si den te, já abri mão do des ta que para vota ção da
Emen da nº 1 4, que era si mi lar a essa aí.
Tra ta-se de inclu ir no rol des ses be ne fi ci ados-to
dos os pro du to res do Pro de cer II e Pro de cer III. São
cer ca de 21 pro je tos es palhados pelo cer rado do Bra
sil, Sr. Pre si den te! O mais im por tan te é que o Pro- de
cer é uma co o pe ra ção nipo-brasi le i ra. É in ves ti do no
Bra sil di nhe i ro ar re ca da do de im pos to no Ja pão. Esse
re cur so ori un do do Japão é re passado para as ins ti- tu
ições finan ce i ras do Bra sil por cer ca de 2,75% de- ju
ros ao ano, e as ins ti tu i ções re pas sam es ses re cur sos
por no mí ni mo qua tro vezes mais. Por tan to, tra ta-se
de dar um tra ta men to isonô mi co ao Pro gra ma de -Co
o pe ra ção Nipo-Brasi le i ra para o De sen vol vi men to do
Cer ra do 2 e 3.
Peço, para isso, o pa re cer favo rá vel do Re lator,
por que é mais do que jus to. Temos 21 ca sos espa lha
dos pelo Bra sil, todos endi vi da dos. Eu ape la ria tam
bém para o Lí der do Go ver no, com quem tive opor- tu
ni da de de con ver sar so bre essa ques tão da ne ces- si
dade de tam bém inclu ir os pro du to res dos Pro gra mas
de De sen vol vi men to do Cer ra do 2 e 3.
Obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Como Re la
tor. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, o Pro- de
cer está fora do alon ga men to das dí vidas. Não se ria
jus to esse tra ta men to di feren te. Ade ma is, os re cur sos
ex ter nos desse progra ma são in ter na li za dos a ju ros
em tor no de 2% e re passados aos pro du to res a
9,75%. Re al men te, há aqui uma di fi cul da de im posta
aos pro du to res, por que os ju ros pas sam a ter um -pa
ta mar, mu i tas vezes, de in solubilidade.
Em con se qüên cia, es ten der o alon ga men to é
sal var es ses pro gramas. Na ló gi ca das concessões
fe i tas, se ria – pare ce-me – im pró prio, ina de qua do e
in jus to não aten der à emen da.
Por isso, meu pa re cer é favo rá vel.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O pare
cer do emi nen te rela tor é favo rá vel.
Para ori en tar a Ban ca da, con ce do a pala vra ao
Se na dor Rome ro Jucá.
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O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, pro cu rei tra tar desta ques tão do Pro
de cer nos Mi nis té ri os da Agri cul tu ra e da Fa zen da.
Exis te um ou tro cami nho que está sen do ne gociado,
que não se ria esta me di da pro vi só ria. Por tan to, a-po
si ção do Go ver no é con trá ria ao des taque.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Se na dor Renan Ca lhe i ros?
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, vo ta mos com o Rela tor.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Se na dor Fran ce li no Pe re i ra?
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Com o Re la tor, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Blo co da Opo si ção?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
O Blo co da Opo si ção vota ”sim“, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o PTB?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – O
PTB vota ”sim“, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o PSDB?
O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
O PSDB en ca mi nha o voto ”não“.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o PSB?
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – O PSB vota “sim”, com o Re la tor.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer senta dos. (Pa u sa.)
A maté ria está apro va da.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço ve rificação de
quorum, com o
apo i a men to dos Se na do res Teo tô nio Vi le la, Artur da
Tá vo la e Ge ral do Melo.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Conce do
a pala vra a V. Exª.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Já se
passou uma hora do primeiro pedido de verificação?
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – Já.
O prime i ro pedido foi feito às 1 8 horas e 1 9 minu tos.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Então, não pas sou uma hora.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Passou
bas tan te. Está mar ca do aqui.

MARÇO 2002
Março de 2002

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Ace i to a de ci são de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Apoia
ram o pe di do de veri fi ca ção os Srs. Se na do res Teo- tô
nio Vi le la, Artur da Tá vola e Ge ral do Melo.
Vamos prepa rar o pa i nel, por gen ti le za.
Quem qui ser apro var a Emen da nº 26 deve votar
”sim“. Quem qui ser re je i tá-la deve votar ”não“. Escla
re ço que o Re la tor ad jun to foi favo rá vel à emen da.
Srs. Se na do res, que i ram ocu par os seus lu-ga
res para a ve ri fi ca ção dequorum so li ci ta da pelo nobre Se na dor Ro me ro Jucá (Pa u sa.)
Faço um ape lo aos Se nadores que se en con
tram fora do plená rio para que venham exer ci tar o seu
di re i to de voto.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Peço a pa la vra, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Concedo
a pala vra a V. Exª.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – A
Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha o voto ”não“, Sr.
Pre si den te. O Go ver no fica em obs tru ção.
O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
A Ban cada do PSDB/PPB de se ja co mu ni car que está
em obs tru ção.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Concedo
a pala vra a V. Exª.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, gos ta ria de pe dir a pre sen ça dos Se na-do
res do PMDB para que pu dés se mos votar esta ma-té
ria e a se guin te, que é tam bém im por tan tís si ma, -fun
da men tal. Pre ci sa mos dequorum, por tan to, para vo
tar o pro jeto de de cre to legis la ti vo. Por isso, peço aos
Se na do res do PMDB e a to dos os Se na do res que -ve
nham ao ple ná rio.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pala vra para uma ques tão de
or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Concedo
a pala vra a V. Exª.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
As ma té ri as se guin tes são duas me di das provi só ri as
que tam bém es tão tran can do a pau ta.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – O que é
la men tá vel. Por isso, faço uma ape lo não só aos Se
na do res do PMDB, mas de to dos os Par ti dos, para
que acor ram ao plená rio, a fim de exer ci ta rem seu- di
re i to de voto. Afinal de contas, esta mos vo tan do o -úl ti
mo des ta que da Me di da Pro vi só ria nº 9, de 2001 .
Os Srs. Se na do res já podem votar.
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O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, o PTB vota com o Re lator.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PTB
vota ”sim“.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, o PSB vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – O PSB
vota “sim”.
O SR. EDUADO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – O
Blo co da Oposi ção vota “sim”, Sr. Pre si den te.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – O PFL
vota “sim”, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – O PFL
vota “sim”.
O PMDB vota ”sim“.
O Blo co da Opo si ção já se ma nifestou pelo voto
“sim”.
Cha mo os Srs. Se na do res ao ple ná rio, por gen
ti le za.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, os Se na do res que es ta vam aqui já-vo
ta ram. Eu per gun ta ria à Mesa quan to tem po vai con
ce der de acrés cimo.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Senador
Romero Jucá,data venia, a Mesa sempre foi tolerante.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, eu que ro que a Mesa seja to le ran te,
que ro ape nas sa ber o pra zo que será con cedido.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não se
pas sa ram nem três mi nu tos ain da. A Mesa na tu-ral
men te vai con tro lar o tem po, este ja V. Exª tran qüilo,
por que te re mos o momen to opor tu no para de cla rar
en cer ra da a vo tação.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, na forma do Re gi men to Inter no, eu gos
- ta
ria que V. Exª le vasse em con si de ra ção a pre sença
dos Se na do res que res palda ram o pe dido de veri fi-ca
ção, es pe ci fi ca men te os Sena do res Ge ral do Melo,
Ro me ro Jucá e Teotonio Vi le la Fi lho.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, peço a pala vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra V. Exª.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT – SE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
quero alertar que o inciso IV do art. 293 diz o seguinte: ”o
requerimento de verificação de votação só será admis
- sí
vel se apoiadopor três Senadores“. Mais à frente, o in-ci
so X dispõe: ”se, ao processar-se a verificação, os- re
querentes não estiverem presentes ou deixarem de-vo
tar, considerar-se-á como tendo dela desistido“. Por-tan
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to, os Srs. Senadores Artur da Távola, Romero Jucá e
Geraldo Melo têm que votar. Se não votarem, desistiram
da verificação e a emenda está aprovada.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pala vra para con tra di tar.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra V. Exª.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para con tra di tar. Sem revi são do ora dor.) – Sr. Pre
- si
den te, quero di zer ao Sena dor José Edu ar do Du tra
que quem de fine o mo men to em que vou vo tar sou
eu, não é S. Exª. A vo ta ção está em aber to, então até
en cer rar a vo ta ção voto a hora que qui ser. Eu es tou
que ren do dar sus pen se ao mo men to. (Ri sos.)
O Sr. José Eduardo Dutra (Blo co/PT – SE) –
Qu e ro só in for mar que já há oquorum, por tan to.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Eu vou
aca bar com o suspen se de V. Exª.
Se na dor Rome ro Jucá, V. Exª vai exer ci tar o- di
re i to de voto? O Se na dor Ro me ro Jucá e to dos -sa
bem que com a mi nha pre sen ça aqui há nú me ro. Ape
nas con sul to se vai vo tar ou não.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
No mo men to em que V. Exª for encer rar, eu vou vo tar.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – O Se na
dor Ge ral do Althoff vai votar? Já há nú mero.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
De i xa S. Exª vo tar que eu voto.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Eu vou
en cer rar, então, o pro cesso de vo tação.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, eu que ro re gis trar, para os que es
- ta
vam pre o cu pa dos, que eu já dei meu voto. Prin ci pal
men te ao Se na dor José Edu ar do Du tra, que es tava
tão pre ocupado.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa lavra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Con ce do
a pala vra ao Se na dor Anto nio Car los Vala da res.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre
- si
den te, dois Se na do res já es tão che gan do, subin do o
elevador.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – É uma
ques tão de gen ti le za, mas eu que ro di zer que já há
nú me ro.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB – SE) – Sr. Pre si den te, V. Exª decide o que
achar me lhor. Mui to obri ga do.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vota ram
SIM 39 Srs. Se na do res e NÃO 04.
Não hou ve abs ten ção.
Total: 43 votos. Aprova da a emen da.
A maté ria vai à Co mis são Di re to ra para a re-da
ção final.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – So bre a
mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofere cen do a- re
da ção final das Emen das do Se na do ao Pro je to de
Lei de Con ver são nº 1, de 2002, que será lido pelo
Sr. 1 º Se cre tá rio em exercí cio, Sena do Ro meu Tuma.
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§ 4º Inclu em-se nas con di ções de re
ne go ci a ção de que tra ta o § 6º-A do art. 5º
da Lei nº 9.1 38, de 1 995, as ope ra ções con
tra ta das en tre 31 de de zembro de 1 997 e 31
de de zem bro de 1 998, des de que con tra-ta
das com en car gos pós fixa dos."
EMENDA Nº 3
(Corresponde à Emenda nº 26 –
apresentada perante a Comissão Mista)
Insi ra-se após o art. 3º o se guin te ar ti go re-nu
me ran do-se os sub se qüen tes:

É lido o se guin te:

“Art. Fica a União au to ri za da a dis pen
sar o tra ta men to es ta be le ci do nos arts. 1 º e
2º des ta lei às ope ra ções con tra ta das com
re cur sos do Pro gra ma de Co o pe ra ção Nipo
Bra si le i ra para o De sen vol vi men to dos Cer
ra dos – PRODECER, eta pas II e III.”

PARECER Nº 157, DE 2002
(Da Co mis são Di re to ra)
Redação final das Emendas do Senado ao Projeto de Lei de Conversão nº 1,
de 2002 (Medida Provisória nº 9, de 2001).

EMENDA Nº 4
A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção final
(Corresponde à Emenda nº 13 –
das Emen das do Se na do ao Pro je to de Lei de Con
apresentada perante a Comissão Mista)
ver são nº 1, de 2002 (Me di da Pro vi só ria nº 9, de
Insi ra-se após o art. 5º o se guin te ar ti go re-nu
2001 ), que dis põe so bre o alon ga men to de dí vi das
ori gi ná ri as de cré di to ru ral, de que tra ta a Lei nº 9.1 3 8, me ran do-se os sub se qüen tes:
de 29 de no vem bro de 1 995, e dá ou tras pro vi dên ci as.
“Art. Fica o ges tor dos Fun dos Cons- ti
Sala de Re u niões da Co mis são, 20 de mar ço de
tu ci o na is de Fi nan ci a men to au to ri za do a
2002. – Ramez Tebet – Marluce Pinto – Antonio
con ce der bônus de adim plên cia apli ca do so
Carlos Valadares – Antero Paes de Barros – Maria
bre a par ce la da dí vi da paga até o ven-ci
do Carmo Alves, (Re la to ra).
men to, apli ca do nas pro por ções, per mi -tin
do-se
o ajus te do re em bol so das opera ções
ANEXO AO PARECER Nº 1 57, DE 2002
ne go ci a das:
Dispõe sobre o alongamento de díI – dí vi das con tra ta das até 31 de de
vidas originárias de crédito rural, de que
zem bro de 1 994: 40% (qua ren ta por cen to);
trata a Lei nº 9.138, de 29 de novembro de
II – dívi das contra ta das no ano de
1995, e dá outras providências.
1 995: 27% (vin te e sete por cen to);
III – dívi das contra ta das no ano de
EMENDA Nº 1
1 996: 1 9% (de zenove por cen to);
(Corresponde ao Destaque
IV – dívi das contra ta das no ano de
aprovado pelo Senado Federal)
1 997: 1 7% (de zes se te por cen to);
Su pri ma-se o § 1 º do art. 1 º do Pro jeto de Lei de
V – dívi das contra ta das no ano de
Conversão, re nu me ran do-se os demais.
1 998: 1 4% (ca tor ze por cen to)."
EMENDA Nº 2
(Corresponde ao Destaque de parte da
Emenda nº 22 – apresentada perante a
Comissão Mista)
Inclua-se o se guin te § 4º ao art. 2º des te Pro je to
de Lei de Con ver são, com a se guin te re da ção:

EMENDA Nº 5
(Corresponde à Emenda nº 15 –
apresentada perante a Comissão Mista)
Insi ra-se após o art. 5º o se guin te ar ti go re-nu
me ran do-se os sub se qüen tes:

“Ar t. 2º ..................................................
..............................................................

“Art. Os pro du to res ru ra is, suas as so-ci
a ções, con do mí ni os e coo pe ra ti vas de pro
du to res ru ra is, inclu si ve as de cré di to ru ral,
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si tu a dos na região abran gi da pelo Pla no de
De sen vol vi men to do Nor des te, con for me es
ta be le ci do pelo art. 2º da Me di da Pro vi só ria
nº 2.1 56-5, de 24 de agos to de 2001 , de vem
re ce ber o tra ta men to esta be le ci do nos arts.
1 º a 5º desta lei, fi can do per mi ti da a re pac
tu a ção de to das as dí vi das, qual quer que
seja o va lor do dé bi to, o tipo de dí vi da ou a
si tu a ção do pro cesso ju di ci al de cobrança.”
EMENDA Nº 6
(Corresponde ao Destaque aprovado
pelo Senado Federal)
Su pri ma-se a ex pres são “...até 31 de mar ço de
2002...” cons tan te do art. 6º do Pro je to de Lei de Con
versão.
EMENDA Nº 7
(Corresponde ao Destaque aprovado
pelo Senado Federal)
Su pri ma-se o § 1 º do art. 7º do Pro jeto de Lei de
Conversão, re nu me ran do-se os demais.
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Por tan to, reu nião do Con gres so Na ci o nal para
este fim es pe cí fi co, amanhã, quin ta-fe i ra, às 1 4:00h,
nes te ple ná rio do Se na do Fe de ral.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) –Item 2:
Dis cus são, em tur no úni co, daMedida
Provisória nº 11, de 2001, que cria o Fun do
Se gu ro-Sa fra e ins ti tui o be ne fí cio Se gu
ro-Sa fra para os agri cul to res fami li a res da
Re gião Nor des te e do nor te do Esta do de
Mi nas Ge ra is, nos Mu ni cí pi os su je i tos a -es
ta do de ca la mi da de ou situ a ção de emer
gên cia em razão do fenô me no da es ti a gem,
ten do
Pa re cer pro ferido no Ple ná rio da Câ
ma ra dos De pu ta dos, Re la tor: Depu ta do
Már cio Rei nal do Mo re i ra, em subs ti tu i ção à
Co mis são Mis ta, con clu in do pela apre sen-ta
ção do Pro je to de Lei de Con ver são nº 2, de
2002 e con trá rio às Emen das de nºs 1 a 1 5,
apre sen ta das pe ran te à Co missão.

A maté ria cons tou da Ordem do Dia de on tem,
quan do teve sua apre ci a ção adi a da para hoje, em
EMENDA Nº 8
vir tu de de obs tru ção do item 1, que se en contrava
(Corresponde ao Destaque aprovado
so bres tan do a pau ta, mas que já foi apro vado.
pelo Senado Federal)
Dis cus são, em con jun to, da me di da provi só ria,
Su pri ma-se as expres sões “... de par te ...” e “... do pro je to de lei de con ver são e das emen das, em -tur
ob ser va da as se guin tes con di ções”, e os in ci sos I a no úni co.
IV, to dos do art. 7º do Pro je to de Lei de Con ver são.
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Sr. Pre si
den te, peço a pa la vra para dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em disO SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – V. Exª
cus são a reda ção final. (Pa u sa.)
não pre fere en ca mi nhar a vo ta ção?
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Não posso
dis cus são.
fazê-lo em nome do Partido, Sr. Presidente. Serei breve.
Em vo ta ção a re da ção final.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Então,
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam tem V. Exª a pa la vra.
que i ram per ma ne cer senta dos. (Pa u sa.)
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA. Para discu tir.
Apro va da.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Presi den te, a inici a ti va é
A maté ria, em ra zão das emen das, volta rá à Câ
lou vá vel, mas apenas lamen to que se pre ten da a -co
ma ra dos De pu ta dos.
la bo ra ção de Esta dos e Mu ni cí pi os para o Se-gu
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srs. Se
ro-Sa fra. Esta dos e Mu ni cí pi os não têm tido a opor- tu
na do res, antes de pas sar ao item 2 e con siderando ni da de do Go ver no Fe de ral de, por meio de uma sé rie
até mes mo o acor do de Li de ran ças que fize mos on
de con tri bu i ções, au men tar suas re ce i tas, e terão que
tem em meu ga bi ne te, eu con voco sessão con jun ta a con tri bu ir pela par ti ci pa ção nes se Se gu ro-Sa fra.
re a li zar-se ama nhã, quin ta-fe i ra, dia 21 do cor ren te, Embo ra a idéia do Se gu ro-Sa fra seja boa, não se ria o
às 14 ho ras, no ple ná rio do Se na do Fe de ral, des ti-na caso de se exi gir a par ti ci pa ção dos Esta dos e Mu- ni
da à vo ta ção do Pro jeto de Re so lu ção nº 5, de cípios. Entre tan to, vejo que, da for ma como foi fei ta a
2001 -CN, que dis põe so bre a apre ci a ção, pelo Con
MP, não há ou tra alter na ti va. Regis tro apenas a mi nha
gres so Na ci o nal, das Me di das Pro vi só ri as a que se posição: não cre io que deva haver a par ti ci pa ção de
refere o art. 62, da Cons ti tu i ção Fe de ral e dá outras Esta dos e Mu ni cí pi os nesse Segu ro-Sa fra, mes mo
pro vi dên ci as.
por que o que exis tia ante ri or men te, por exem plo, o
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que pro cu ra va com pen sar es ses peque nos agri cul-to
res – pa re ce-me que era a bol sa-ali men ta ção – era
com os re cur sos apenas fede ra is. É mais uma for ma,
in fe liz men te, com que os Esta dos e os Mu ni cí pi os são
one ra dos quando eles já não têm re cur sos para fazer
face às suas neces si da des de cus te io e inves ti men to.
Era esse o re gis tro que eu gos ta ria de fazer.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Conti nua
em dis cus são a ma té ria. (Pa u sa.)
Não ha ven do mais quem peça a pa la vra, en cer
ro a dis cussão.
Em vo ta ção a me di da provi só ria.
So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos
pelo Sr. 1 º Se cre tá rio em exer cício, Sena dor Ro meu
Tuma.
São li dos os se guin tes:
REQUERIMENTO Nº 94, DE 2002
Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 31 2, in ci so II, do Re gi men to
Inter no, re que i ro des ta que, para vo ta ção em se pa- ra
do, da ex pres são “até”, cons ti tu in te no § 1 º do art. 8º
da MP nº 11, de 2001, nos ter mos do PLV nº 2, de
2002.
Sala das Ses sões, 20 de mar ço de 2002. – Se
na do ra Heloísa Helena.
REQUERIMENTO Nº 95, DE 2002
Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, des ta que
para vo ta ção em se pa ra do, das ex pres sões... “de -fei
jão, ar roz, mi lho ou al go dão, em ra zão da es-ti a
gem,...” cons tan tes do art. 8º do Pro je to de Con ver são
nº 2/2002.
Sala das Ses sões, 20 de mar ço de 2002. – Se
na do ra Heloísa Helena.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta
ção o re que ri men to que pede a vo ta ção em se parado
da ex pres são ”de fei jão, ar roz, mi lho ou al go dão, em
ra zão da esti a gem.“
Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer senta dos. (Pa u sa.)
Aprovado.
O dis po si ti vo desta ca do será vo ta do opor tu na
men te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Passamos, ago ra, à vo ta ção do re que ri men to de des taque
para a vo ta ção em se pa ra do da ex pres são ”até“,
cons tan te no §1 . º, do art. 8.º, da Me di da Pro vi só ria n.º
11, de 2001, nos ter mos do Pro je to de Lei de Con-ver
são nº 2, de 2002.
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As Srªs e os Srs. Se na do res que o aprovam per
ma ne çam sen ta dos.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Eu en ca mi nho contra, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – O Lí der
do Go ver no en ca mi nha con tra.
Como en ca mi nha o PMDB?
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Pode ria re pe tir, Sr. Pre si den te?
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O reque
ri men to pede des ta que para vota ção em se pa ra do da
- di
ex pres são ”até“, cons tan te do §1 º do art. 8º da Me
da Pro vi só ria nº 11, de 2001, nos ter mos do Pro jeto
de Lei de Con ver são nº 2, de 2002.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – O PSB vota ”não“, Sr. Pre si den te.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Qual é o Re la tor?
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Rela tor
é só quan do da vota ção de mé ri to. Nós não es ta mos
vo tan do o mé ri to.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Esta mos votan do o re que ri men to de des ta que.
Eu es tou en ca mi nhan do con tra ri a men te para
não ter que vo tar de pois o des ta que.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – O reque ri men to já foi vota do, Sr. Pre si den te?
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Ainda
não.
Não há en ca mi nha men to para o re que ri men to,
ape nas ori en ta ção de Ban cada.
O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
O Blo co PSDB/PPB en ca mi nha o voto ”não“.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PSDB
en ca mi nha o voto ”não“.
Como vota o PMDB?
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – O
PMDB acom pa nha, Sr. Pre si den te. Vota ”não“.
Como vota o PFL?
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
”Não“.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – O PFL
vota ”não“.
Como vota o Blo co de Opo si ção?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
O Blo co de Opo si ção vota ”sim“, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O reque
ri men to está re je i ta do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – So bre a
mesa, re que ri men to de des ta que que será lido pelo
Sr. 1 º Se cre tá rio em exercí cio, Sena dor Ro meu Tuma.
É lido o se guin te:
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REQUERIMENTO Nº 96, DE 2002
Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, des ta que
para vo ta ção em se pa ra do, do in ci so V do art. 1 0 do
Pro je to de Lei de Con ver são nº 2/2002.
Sala das Ses sões, 20 de mar ço de 2002. – Se
na do ra Heloisa Helena.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta
ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer senta dos. (Pa u sa.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, o Sr. Se cre tá rio pode ria ler o tex to ou
di zer o nú me ro do re que ri men to?
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O pedi do
de V. Exª tem pro ce dên cia.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si
den te, passo a ler ocaput do ar tigo.
“Ar t. 1 0. A inscri ção dos agri cul to res
fa mi li a res no se gu ro safra será por ade são
e obser va rá as dis po si ções a serem esta be
le ci das pelo Mi nis té rio do De sen vol vi men to
Agrá rio, obser va das as seguin tes con-di
ções: V – A adesão ao pro gra ma é veda da
ao agri cul tor cuja pro du ção seja ir ri ga da,
con for me defi ni do em re gu la men to”.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Con cor da mos com esse des ta que da Se na do ra He- lo
í sa He lena; por tan to, vo ta mos ”sim“.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o PMDB?
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, o PMDB vota ”sim“.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Blo co de Opo sição.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Vota ”sim“, Sr. Pre si den te.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Sr. Pre si den te, o PFL vota ”sim“.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o PSB?
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, o PSB vota ”sim“.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o PTB?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, o PTB vota ”sim“.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – E o
PSDB, Se na dor Ge ral do Melo?
O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Sr. Pre si den te, o PSDB e o PPB vo tam ”sim“.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O reque
ri men to está apro vado.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1 º Se cre
- tá
rio em exer cí cio, Se na dor Ro meu Tuma.
É lido o se guin te:
REQUERIMENTO Nº 97, DE 2002
Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, des ta que
par ra vo ta ção em se pa ra do, das ex pres sões... “ou de
do en ça sem mé to do di fun di do de com ba te, con tro le
ou pro fi la xia”, cons tan tes da Emen da nº 1in, fine,
oferecido à MPV/1 1 /2002, a fim de se rem in clu í das no
art. 1 º do Pro je to de Con ver são nº 2/2002.
Sala das Ses sões, 20 de mar ço de 2002. – Se
na do ra Heloísa Helena.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Vo ta ção
do re que ri men to de des ta que para vo ta ção em se-pa
ra do da ex pres são ”ou de doen ça sem mé to do di fun
dido de com ba te, con tro le ou pro fi la xia“, constan te da
Emen da nº 1 apre sen ta da na Me di da Pro vi só ria nº
1 1 , de 2001 , a fim de ser in clu í da no art. 1 º do Pro jeto
de Lei de Con ver são nº 2, de 2002.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, a Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha o
voto con trá rio ao re que ri men to.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Li de
ran ça do Go ver no en ca mi nha con tra ri a men te ao-re
que ri men to.
Como vota o PFL?
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Sr. Pre si den te, o PFL vota con tra o re que ri men to.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o PMDB?
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Sr. Pre si den te, o PMDB tam bém vota con tra a emen
da e o des ta que.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Blo co da Opo si ção?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, o Blo co da Oposi ção vota ”sim“.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o PSDB?
O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Sr. Pre si den te, o PSDB vota ”não“.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o PTB?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, o PTB vota ”sim“.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o PSB?
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O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, o PSB vota ”sim“.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re que
ri men to está re je i ta do.
Os dis po si ti vos des ta ca dos serão apre ci a dos
opor tu na men te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Srªs e
Srs. Se na do res, em votação o Pro je to de Lei de Con
ver são apre sen ta do como conclu são do pare cer da
Co mis são Mis ta, que tem pre fe rên cia re gi men tal, nos
ter mos do art. 300, in ci so XIII, do Re gi men to Inter no,
na tu ral men te res salvados os des ta ques.
Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo-ta
ção, de cla ro en cer ra do o enca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer senta dos. (Pa u sa.)
Aprovado.
Em vo ta ção as ma té ri as des ta ca das.
Como pas sa re mos pra ti ca men te ao mé ri to, -de
sig no o Sena dor Amir Lan do Re la tor ad jun to, para
emi tir pa re cer de acor do com o in ci so IX das Nor mas
Pro vi só ri as.
Esse des ta que é so bre as ex pres sões ”de fei jão,
ar roz, mi lho ou al go dão em ra zão da es tia gem“.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – A
Li de ran ça do Go ver no concor da com o des ta que e
en ca mi nha o voto ”sim“.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Conce do
a pala vra ao Sena dor Amir Lan do, Re la tor ad junto.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Meu pa recer é con trá rio a esse des ta que.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/ PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, se o Re la tor adjun to en ca mi nhou o
voto con trá rio, vou acom pa nhá-lo, mu dan do mi nha
orientação.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Em ver da
de, Sr. Pre si den te, mi nha po si ção já havia sido an-te ri
or men te mani fes ta da nesse sentido. Por isso, por
uma ques tão de co e rên cia, enten do que a inovação
não é de in te res se ge ral e pú blico.
Assim, meu pa re cer é con trá rio.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Então, o Go ver no en ca mi nha o voto ”não“, acom-pa
nhan do o Relator.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o PMDB?
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Com o Re la tor, Sr. Pre si den te, ”não“.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o PFL?
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Com o Re lator.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o PTB?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, o PTB vota con tra ri a men te ao Re lator.
Vota pela emen da apre sen ta da.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o PSDB?
O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN)–
Com o Re la tor, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Blo co da Opo si ção?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sim, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o PSB?
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) –Sim.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Re ti fi can do, Sr. Pre si den te, o nos so voto é ”não“.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) –Exa tamen te, Sr. Pre si den te. Hou ve uma in ter pre ta ção er
- ra
da. O PSB vota ”não“.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vai sair
do tex to a ex pressão.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Não, não vai sair do tex to. Vai ser manti do o tex to. O
des ta que foi re je i ta do.
O Rela tor é pela manu ten ção do tex to da forma
como está, con tra o des ta que da Se nadora He loísa
He le na.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PMDB
como vo tou?
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Com o Re la tor.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Com o Re la tor. O Re la tor é con tra o des ta que. O Re
- la
tor é pela ma nu ten ção do tex to.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – O PFL
tam bém votou com o Rela tor, está cer to.
Está man ti do o tex to.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Passe
mos ao úl ti mo desta que.
Tra ta-se da vo ta ção do in ci so V do art. 1 0 do
Pro je to de Lei de Con ver são n.º 2, de 2002. O au tor é
o ilus tre Sena dor Edu ar do Su plicy.
Tem a pala vra S. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, somos a favor de re ti rar o art. 5º -por
que, de ou tra for ma, não se rão be neficiados os agri
cul to res com peque nos pro je tos de ir ri ga ção.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, a Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha
con tra ri a men te e pela ma nu ten ção do tex to.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Conce do
a pala vra ao Rela tor ad jun to, Sena dor Amir Lan do.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Sr. Pre si
den te, a emen da re al men te é sedu to ra e traz em seu
bojo uma idéia de am pli ar o be ne fí cio da irri ga ção aos
pe que nos agri cul to res.
Nes te mo men to, por um prin cí pio im pe ra ti vo de
or dem prá tica no sen ti do con trá rio, para que a ma- té
ria seja, des de logo, apro va da pelo Con gres so Na ci
-o
nal e pelo Pre si den te, a fim de que se pos sa dar cur so
àqui lo que é pa cífico e é o con senso.
Nes ses ter mos, o meu pa re cer é con trá rio.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Assim,
V. Exª opi na pela ma nu ten ção do tex to?
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Sim, Sr.
Pre si den te.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – A
Li de ran ça do Go ver no acompa nha o Re la tor pela ma
nu ten ção do tex to e contrá rio ao des ta que.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PMDB
tam bém acom pa nha o Rela tor.
Como vota o PFL?
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) – O
PFL acom pa nha o Re lator.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – O PFL
tam bém acom pa nha o Rela tor.
Como vota o PTB?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Vota com o Rela tor, Sr. Pre si den te.
O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
O PSDB vota com o Re la tor, Sr. Pre si den te.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – O PSB
é con tra, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Está
man ti do o tex to.
A maté ria vai à Co mis são Di re to ra para a re-da
ção final.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – So bre a
mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofere cen do a- re
da ção final da ma té ria, que será lido pelo Sr. 1º Se-cre
tá rio em exer cí cio, Se na dor Romeu Tuma.
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miliares da região Nor deste, no semi-árido do Estado
de Minas Ge rais (nor te de Minas Ge rais e Vale do -Je
quitinhonha) e da região nor te do Estado do E spírito
Santo, definidos na Lei nº 9.690, de 15 de junho de
1 998, nos Municípios sujeitos a estado de calamidade
ou situação de emergência em ra zão do fenômeno da
estiagem, com alterações re dacionais para adequação
à Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1 998,
com a redação dada pela Lei Complementar nº 1 07, de
26 de abril de 2001 .
Sala de Re u niões da Co mis são, 20 de mar ço de
2002. – Ramez Tebet, Pre si den te –Edison Lobão –
Mozarildo Cavalcanti – Ronaldo Cunha Lima –
Marluce Pinto – Maria do Carmo Alves – Antero
Paes de Barros.
ANEXO AO PARECER Nº 1 58, DE 2002
Cria o Fundo Seguro-Safra e institui
o benefício Seguro-Safra para os agricultores familiares da região Nordeste, do
semi-árido do Estado de Minas Gerais
(norte de Minas Gerais e Vale do Jequitinhonha) e da região norte do Estado do
Espírito Santo, definidos na Lei nº 9.690,
de 15 de julho de 1998, nos Municípios
sujeitos a estado de calamidade ou situação de emergência em razão do fenômeno da estiagem.

- tu
Art. 1 º É cri a do o Fun do Se gu ro-Sa fra, de na
re za fi nan ce i ra, vin cu la do ao Mi nis té rio do Desen-vol
vi men to Agrá rio, e ins ti tu í do o benefício Se gu ro-Sa fra
com o ob je ti vo de ga ran tir ren da mí ni ma para os agri
cul to res fami li a res da re gião Nor des te, do semi-ári do
do Esta do de Mi nas Ge ra is (nor te de Mi nas e Vale do
Je qui ti nho nha) e da re gião nor te do Esta do do Espí
- ri
to San to, defi ni dos na Lei nº 9.690, de 1 5 de ju lho de
1 998, nos Mu ni cí pi os suje i tos a esta do de cala mi-da
de ou si tu a ção de emer gên cia em ra zão do fenô me no
da es ti a gem.
Parágrafo único. Os benefícios do Seguro-Safra
serão efetivados nos Municípios em que tenha sido -de
É lido o se guin te:
clarado estado de calamidade ou situação de emergên
cia, re conhecidos em ato do Governo Federal.
PARECER Nº 158, DE 2002
Art. 2º Cons ti tu em re cur sos do Fun do Se-gu
(Da Co mis são Di re to ra)
ro-Sa fra:
Redação final do Projeto de Lei de
I – a contribuição individual do agricultor fami li ar;
Conversão nº 2, de 2002 (Medida ProvisóII – as con tri bu i ções anua is dos Esta dos e seus
ria nº 11, de 2001).
Mu ni cí pi os que ade ri rem ao Pro grama;
III – os recur sos da União di re ci o na dos para a- fi
A Comissão Diretora apresenta a redação final do
na li da de;
Projeto de Lei de Conversão nº 2, de 2002 (Medida Pro
visória nº 1 1 , de 2001 ), que cria o Fundo Seguro-Safra e
IV – o resul ta do das apli ca ções fi nan ce i ras de
institui o benefício Seguro-Safra para os agricultores- fa seus re cur sos.

MARÇO 2002
Março de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Parágrafo úni co. O saldo apu ra do em cada exer
cí cio finan ce i ro será trans ferido para o exer cí cio -se
guin te, a cré di to do Fun do Se gu ro-Sa fra.
Art. 3º Cons ti tu em des pe sas do Fun do Se gu
ro-Sa fra, ex clu si va men te:
I – os be ne fí ci os men ci o na dos no art. 8º;
II – as des pe sas com a re mu ne ra ção pre vis ta no
§ 2º do art. 7º
Art. 4º O Mi nis té rio do De sen vol vi men to Agrá rio
será o ges tor do Fun do de que tra ta o art. 1 º , a quem
ca be rá de finir as nor mas para sua ope ra ci o na li za ção,
se gun do dispo si ções esta be le ci das pelo Po der Exe
cu ti vo Fe de ral.
Art. 5º A par ti ci pa ção da União no Fun do Se-gu
ro-Sa fra es ta rá con di ci o na da à ade são dos Esta dos e
dos Mu ni cí pi os, bem como dos agri cul to res fami-li a
res, me di an te con tri bu i ção finan ce i ra, nos ter mos-de
fi nidos no art. 6º
Art. 6º O be nefício Se gu ro-Sa fra será cus te a do
com re cur sos do Fun do Segu ro-Sa fra, os qua is se rão
cons ti tu í dos con for me dis pu ser a regu la men ta ção
pre vis ta no art. 4º, ob ser va do o seguin te:
I – a contri bu i ção in di vi du al, por ade são, do agri
cul tor fami li ar para o Se gu ro-Sa fra será de R$6,00
(seis re ais);
II – a con tri bu i ção anu al do Mu ni cí pio será até
3% (três por cen to) do valor da pre vi são de be ne fí ci os
anu a is para o res pectivo Mu ni cí pio, con for me acor-da
do en tre o Esta do e o Mu nicípio;
-o
III – a contri bu i ção anu al do Esta do, a ser adi ci
na da às con tri bu i ções do agri cul tor e do Município,
de ve rá ser em mon tan te su fi ci en te para com ple men
tar a con tribuição de 1 0% (dez por cen to) do valor da
pre vi são dos be nefícios anu ais, para o res pectivo
Esta do;
IV – a União apor ta rá anu al men te, no mí nimo,
re cur sos equi va len tes a 20% (vin te por cen to) da pre
vi são anu al dos benefíci os to ta is.
§ 1 º No caso de ocor rên cia de frus tra ção de -sa
fra, de cla ra do es ta do de cala mi da de ou si tu a ção de
emer gên cia, re co nhe ci dos pelo Po der Exe cu ti vo -Fe
de ral, sem que haja re cur sos su fi ci en tes no Fun do
Se gu ro-Sa fra, a União an te ci pa rá os recur sos ne ces
sá ri os para o pa ga men to dos bene fí ci os, li mi ta do às
suas dis po ni bi li da des or ça men tá ri as, obser va do o
va lor má ximo fixado por be nefício, nos ter mos dos
arts. 8º e 9º
§ 2º Na ocor rên cia do pre vis to no § 1 º, a União
des con ta rá para a amor ti za ção das an te ci pa ções-re
a li za das, até 50% (cin qüen ta por cen to) das contri-bu i
ções anu a is futu ras pre vis tas no in ci so IV.
§ 3º O apor te de re cur sos pela União de que tra
ta o in ci so IV so men te será re a li za do após ve rificada
a re gu la ri da de quan to ao re co lhi men to das con tri -bu i
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ções in di vi du a is dos agri cul to res fami li a res, dos Mu
- ni
cí pi os e dos Esta dos, previs tas nos in ci sos I, II e III.
§ 4º No exer cí cio de 2002, o apor te da União
será vi a bi li za do me di an te a uti li za ção de dota ções- or
ça men tá ri as con sig na das ao Minis té rio do Desen vol
vi men to Agrá rio.
§ 5º As con tri bu i ções da União, dos Esta dos,
dos Mu ni cí pi os e dos agri cul to res fami li a res serão -de
po si ta das no Fun do Se gu ro-Sa fra.
Art. 7º As dis po ni bi li da des do Fun do Segu ro-Sa
fra se rão man ti das em ins ti tu i ção finan ce i ra fe de ral.
§ 1 º A ins ti tu i ção finan ce i ra de po si tá ria re mu-ne
ra rá as dis po ni bi li da des do Fun do pela taxa mé dia- re
fe ren cial do Sis te ma Espe ci al de Li qui da ção e Cus- tó
dia – SELIC.
§ 2º A re mu ne ra ção da ins ti tu i ção finan ce i ra
será de finida pelo Po der Exe cu ti vo Fe de ral.
Art. 8º Fa rão jus ao be ne fí cio os agri cul to res- fa
mi li a res inscri tos no Se gu ro-Sa fra que per de rem pelo
me nos 60% (ses sen ta por cen to) da pro du ção de -fei
jão, mi lho, ar roz ou al go dão, em ra zão da esti a gem,
de vi da men te compro va da na forma a ser es ta be le- ci
da na re gu la men ta ção desta lei.
§ 1º O be nefício in di vi du al é fixa do em até
R$600,00 (se is cen tos re a is) por famí lia inscri ta no
Se gu ro-Sa fra, a ser re pas sa do em até 6 (seis) par-ce
las men sais.
§ 2º É ve da da a conces são do be ne fí cio de que
tra ta este ar ti go aos agri cul to res que par ti ci pem de
pro gra mas si mi la res de trans ferência de ren da, que
con tem com re cur sos da União, des ti na dos aos agri
cul to res em ra zão de es ti a gem.
§ 3º Para o exercício de 2002, o valor de que trata
o § 1º será es tabelecido pelo Poder Executivo Fe deral
em ra zão das disponibilidades orçamentárias, con-sig
nadas ao Ministério do Desenvolvimento Agrário.
Art. 9º As con tri bu i ções de que tra ta o art. 6º e os
be ne fí cios pre vis tos no art. 8º po de rão ser alte ra dos
pelo Po der Exe cu ti vo Fe de ral, obser va da a exis tên cia
de do tação or ça men tá ria e o equi lí brio en tre as con
- tri
bu i ções e a pre vi são de de sem bol so a ser de fi ni do em
re gu la men to.
Art. 1 0 . A ins cri ção dos agri cul to res fami li a res
no Se gu ro-Sa fra será por ade são e obser va rá as dis
po si ções a serem es ta be le ci das pelo Mi nis té rio do
De sen vol vi men to Agrá rio, ob ser va das as seguin tes
con di ções:
I – a adesão far-se-á an te ri or men te ao iní cio do
plan tio, deven do cons tar do ins tru men to de ade são,
den tre ou tras, a área a ser plan ta da com as cul tu ras
de feijão, milho, arroz ou al go dão;
- li
II – o agricultor familiar não poderá ter renda fami
ar mensal superior a 1 ,5 (um e meio) salários mínimos;
III – a área plantada com as cul tu ras men ciona
das no in ci so I pode rá ser de até 1 0 (dez) hec ta res;
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IV – o agricul tor fami li ar não pode ex plo rar área
su pe ri or a 4 (qua tro) módu los fisca is, seja como pro
pri e tá rio, mee i ro, pos se i ro, ou qual quer ou tra forma
de pos se de ter ra; e
V – a ade são ao pro gra ma é veda da ao agri cul
tor cuja pro du ção seja ir ri ga da, con for me de fi ni do em
re gu la men to.
Parágrafo úni co. Os agri cul to res fami li a res, a
par tir de sua ade são, são obri ga dos a par ti ci par de
pro gra mas de edu ca ção e ca pa ci ta ção ru ral para-te
rem aces so ao be ne fí cio pre vis to no art. 8º, para con
vi vên cia com o semi-ári do.
Art. 1 1 . Até 30 de agos to de cada ano, o Mi nis
- té
rio do De sen vol vi men to Agrá rio in for ma rá aos Esta
dos e Mu ni cí pi os a es ti ma ti va do montan te de recur
sos a se rem alo ca dos em seus or ça men tos para fazer
face às suas con tri bu i ções.
§ 1 º O valor da con tri bu i ção anual a ser de sem
bol sa da pe los Esta dos e Mu nicípios será de finido
após o fim do pe río do de ade são dos agri cul to res, e
re co lhi do, pelos Esta dos e Mu ni cí pi os, em par celas
men sa is igua is, à ins ti tu i ção finan ce i ra de que tra ta o
art. 7º, con for me dis pu ser o re gulamento.
§ 2º Excep ci o nal men te, no ano de 2001, a in-for
ma ção so bre o mon tan te de re cur sos de que tra ta o
caput será re a li za da até 1 5 de de zembro.
Art. 1 2. O Po der Exe cu ti vo Fe de ral re gu la men
- ta
rá as dis posições con ti das nes ta lei.
Art. 1 3. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Em dis
cus são a reda ção final. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra dis cu tir, decla ro -en
cer ra da a discussão.
Em vo ta ção.
As Srªs e Srs. Se na do res que a apro vam que
- i
ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A maté ria vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) –Item 3:
Dis cus são, em tur no úni co, da
Medida
Provisória nº 12, de 2001, que abre cré di to
ex tra or di ná rio, em favor dos Mi nis té ri os dos
Trans por tes e da Inte gra ção Na ci o nal, no
va lor de oi ten ta e seis mi lhões de re ais, para
os fins que espe ci fi ca, tendo
Pa re cer favo rá vel, pro fe ri do no Ple ná
rio da Câ mara dos De pu ta dos, Re la tor: De
pu ta do Már cio Rei nal do Mo re i ra, em subs
- ti
tu i ção à Co mis são Mista e con trá rio às
Emen das nºs 1 a 1 0, apre sen ta das peran te
a Co missão.
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A maté ria cons tou da Ordem do Dia de on tem,
quan do teve a sua apreci a ção adi ada para hoje, em
vir tu de da obs tru ção do Item nº1 , que se en contrava
so bres tan do a pau ta.
Dis cus são, em con jun to, da Medi da Pro vi só ria e
das emen das em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha vendo quem que i ra dis cu tir, decla ro -en
cer ra da a discus são.
Em vo ta ção a Me di da Pro vi só ria, em tur no úni
co, sem pre ju í zo das emen das. (Pa u sa.)
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam
que i ram per ma ne cer senta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
Em vo ta ção as Emen das de nºs 1 a 1 0, de pa- re
cer con trá rio.
As Srªs e os Srs. Se na do res que as apro vam
que i ram per ma ne cer senta dos. (Pa u sa.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pala vra, pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
tem a pa la vra, pela or dem.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, ape
nas uma con sulta. O pa re cer do Re la tor é con trá rio às
emen das. Esta mos votan do o pa re cer do Rela tor. O
Go ver no acom pa nha o Re la tor, con trá rio às emen
das, man ten do o tex to ori gi nal?
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Exa to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que as apro vam
que i ram per ma ne cer senta dos. (Pa u sa.)
Re je i ta das as emen das.
A maté ria vai à promul ga ção.
É a se guin te a ma té ria aprova da:
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 2002
Abre crédito extraordinário, em favor
dos Ministérios dos Transportes e da Integração Nacional, no valor global de
R$86.000.000,00 para os fins que especifica.
O Con gres so Na ci o nal decre ta:
Art. 1 º Fica aber to cré di to ex tra or di ná rio, no- va
lor glo bal de R$86.000.000,00 (oi ten ta e seis mi lhões
de re a is), em favor dos Mi nis té ri os dos Trans por tes e
da Inte gra ção Naci o nal, para aten der à pro gramação
cons tan te do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à execu ção do
dis pos to no art. 1 º de cor re rão da anula ção par ci al de
do ta ções or ça men tá ri as, sendo R$1 6.000.000,00
(de zes se is mi lhões de rea is) da Re ser va de Con-tin
gên cia, confor me in di ca do no Anexo II des ta lei.
Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua -pu
blicação.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) –Item 4:
Dis cus são, em tur no úni co, daMedida
Provisória nº 13, de 2001, que cria o car go
de Se cre tá rio de Esta do de Co mu ni ca ção
de Go ver no, ten do
Pa re cer favo rá vel, pro fe ri do no Ple ná
rio da Câ mara dos De pu ta dos, Re la tor: De
pu ta do Rubem Medi na, em subs ti tu i ção à
Co mis são Mis ta.
A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que o pra
zo de 45 dias para a apre ci a ção da maté ria pelo
Con gres so Na ci o nal en con tra-se es go ta do des de o
dia 1 4 de mar ço úl ti mo. Tendo sido re ce bi da for mal
men te pelo Se na do Fe de ral no dia 15 de mar ço, a
ma té ria passa a obstru ir ime di a ta men te to das as -de
ma is de li be ra ções le gis la ti vas da Casa até que se
ul ti me sua vo tação.
Em dis cus são a me di da pro vi só ria, em tur no
único. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.
Em vo ta ção.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra, para en ca mi nhar a vo- ta
ção.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – V. Exª
tem a pa la vra, para en ca mi nhar a vo tação.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Para
en ca mi nhar a vo tação. Sem re vi são do orador.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, gosta ria de me
con gra tu lar com V. Exª, que con vo ca sessão do Con
gres so Naci o nal para ama nhã, para que pos sa mos
ana li sar o Pro je to de Re so lu ção nº 5, que re gu la men
ta de uma vez por to das a tra mi ta ção dessas me di das
pro vi só ri as no âm bi to do Se na do Fe de ral.
Sr. Pre si den te, gosta ria de fazer um ape lo ao
Pre si den te da Re pú bli ca, e esse ape lo já foi fei to aqui
vá ri as vezes. Te mos essa Me di da Pro vi só ria nº 1 3,
que tran ca a pa u ta do Se na do Fede ral e, às vezes, da
Câ ma ra, para cri ar um car go de Se cre tá rio de Esta do
de Co mu ni ca ção do Go verno. Já ti vemos me dida pro
vi só ria até para com prar car ro para o Vice-Pre si den te
da Repú bli ca. Por tan to, só gos ta ria, em fazen do este
pro tes to, de di zer a V. Exª que seria re co men dá vel
tam bém que as comis sões mis tas encar re ga das de
ana li sar as me di das pro vi só ri as pu des sem se re u nir e
dar pa re cer.
A par tir do momen to em que a me di da pro vi só
ria tran ca a pau ta do Se na do e da Câ mara dos De-pu
ta dos, é neces sá rio que haja cri té ri os para edi- ta
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rem-se me di das pro vi só ri as, e não me di da pro vi só ria
para cri ar um car go de secre tá rio de um es ca lão, que,
pen so, se ria in fe ri or no Go verno.
Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Em vota
ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que apro vam a ma
té ria que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A maté ria vai à promul ga ção.
É a se guin te a ma té ria aprova da:
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 13, DE 2001
Cria o cargo de Secretário de Estado de Comunicação de Governo.
O Con gres so Na ci o nal decre ta:
Art. 1 º Fica cri ado o car go de Natu re za Espe cial
de Se cre tá rio de Esta do de Comunicação de Gover no.
Parágrafo úni co. A re mu ne ra ção do car go de
que tra ta ocaput é a re ferida no § 3º do art. 24-A da
Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1 998.
Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua -pu
blicação.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) –Item 5:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 125, DE 2001
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 64 da Constituição Federal, combinado
com o art. 353, parágrafo único,
do Regimento Interno)
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro-je
to de Lei da Câ ma ra nº 1 25, de 2001
(nº 5.526/2001, na Casa de ori gem), de -ini
ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que,- al
te ra o art. 98 da Lei nº 6.880, de 9 de de
zem bro de 1 980, que dis põe sobre o Esta-tu
to dos Mi li ta res, ten do
Pa re cer favo rá vel, sob nº 61 , de 2002,
da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De
fesa Na ci o nal, Re la tor: Se na dor Ro meu
Tuma.
A maté ria cons tou da Ordem do Dia de on tem,
quan do teve a sua apreci a ção adi ada para hoje, em
vir tu de de obs tru ção ao item 1, que se en contrava
so bres tan do a pau ta.
A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, du ran
te o pra zo úni co previs to no art. 122, II, ”b“, com bi na do
com o art. 375, I, do Re gi men to Inter no, não foram
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ofe re ci das emen das à pro po si ção pe ran te à Co mis
são de Re la ções Exte ri o res e Defesa Na ci o nal.
Pas sa-se à dis cus são da ma té ria. (Pa u sa)
Não ha ven do ora do res ins cri tos, está en cer ra da
a dis cussão.
Em vo tação. (Pa u sa)
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam
que i ram per ma ne cer senta dos. (Pa usa)
Apro va da.
A maté ria vai à sanção.
É o se guin te o pro je to apro vado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 125, DE 2001
(Nº 5.526/2001, na casa de origem)
(De ini ci a ti va do Pre si den te da Re pública)
(Tra mi tan do em Re gi me de Urgên cia nos
ter mos do art. 64 da Cons ti tu i ção)
Altera o art. 98 da Lei nº 6.880, de 9
dezembro de 1980, que dispõe sobre o
Estatuto dos Militares.
O Con gres so Na ci o nal decre ta:
Art. 1 º A alí neab do inci so I do art. 98 da Lei nº
6.880, de 9 de de zembro de 1 980, al te ra da pela Lei nº
7.666, de 22 de agos to de 1 998, pas sa a vi go rar com
a seguin te re da ção:
Art. 98.
I–
b) na Mari nha, para os Oficiais do Quadro de -Ci
rurgiões-dentistas (CD) e do Quadro de Apoio à Sa
- ú
de (S), componentes do Cor po de Saúde da Marinha
e do Quadro Téc nico (T), do Quadro Auxiliar da Arma
da (AA) e do Quadro Auxiliar de Fuzileiros Navais
(AFN), com ponentes do Cor po Auxiliar da Marinha; no
Exér ci to, para os Oficiais do Quadro Complementar de
Oficiais (QCO), do Quadro Auxiliar de Oficiais (QAO),
do Quadro de oficiais Médicos (QOM), do Quadro de
Oficiais Farmacêuticos (QOF), e do Quadro de Oficiais
Dentistas (QOD); na Aeronáutica, para os Oficiais do
Quadro de Oficiais Médicos (QOMed), do Quadro de
Oficiais Farmacêuticos (QOFarm), do Qua dro de Ofi
- ci
ais Dentistas (QODent), do Qua dro de Oficiais de
Infantaria da Aeronáutica (QOInf), dos Quadros de
Oficiais Especialistas em Aviões (QOEAv), em Comu
nicações (QOECom), em Arma men to (QOEArm), em
Fotografia (QOEFot), em Meteorologia (QOEMet), em
Controle de Tráfego Aéreo (QOECTA), em Su primento
Técnico (QOESup)e do Qua dro de Oficiais Espe ci-a
lis tas da Ae ro náu ti ca (QOEA):
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Pos tos
Ida des
Ca pi tão-de-Mar-e-Gu er ra eCo ro nel
Ca pi tão-de-Fra ga ta eTe nen te-Co ro nel
Ca pi tão-de-Cor ve ta e Ma jor
Ca pi tão-Tenente e Ca pi tão
Pri me i ro-Tenen te
Se gun do-Te nen te

62
60
58
56
56
56

anos
anos
anos
anos
anos
anos

.........................................................................." (NR)
Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, esta mos com a nos sa pa u ta de sobs
tru í da.
Pas sa-se aoItem 6:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do
Re que ri men to nº 28, de 2002 – art. 336, II,
com bi na do com o art. 338, IV,
do Re gi men to Inter no)
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 1 , de 2002 (apre sen ta do
pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
como con clu são de seu Pa re cer nº 58, de
2002, Re la tor: Sena dor Anto nio Car los Ju- ni
or, com voto con trá rio do Se na dor La u ro
Cam pos), que au to ri za a Re pú bli ca Fe de-ra
ti va do Bra sil a contra tar ope ra ção de cré-di
to ex ter no no valor equi va len te a até cem
mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca, com o Ban co Inte ra me ri ca no de
De sen vol vi men to – BID.
À maté ria pode rão ser ofere ci das emen das até
o encer ra men to da discussão.
Em dis cussão o proje to, em turno úni co. (Pa usa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.
Em vo tação. (Pa u sa.)
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer senta dos. (Pa u sa.)
Aprovado.
Não ha vendo quem que ira fazer uso da pa lavra,
en cer ro o en ca mi nha men to da vo tação.
As Srªs e os Srs. que o apro vam que i ram per ma
ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Aprovado.
A maté ria vai à Comis são Di re to ra para a re-da
ção final.
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II – credor: Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – So bre a
mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofere cen do a- re vi men to – BID;
da ção final, que será lido pelo Sr. 1 º Secre tá rio em
III – valor: US$1 00,000,000.00 (cem mi lhões de
exer cí cio, Sena dor Ro meu Tuma.
dó la res nor te-ame ri ca nos);
IV – desembolso: 4 (qua tro) anos e 6 (seis) me
É lido o se guin te:
ses;
V – juros: cal cu la dos sobre os saldos de ve do res
PARECER Nº 159, DE 2002
diá ri os do em prés ti mo, a uma taxa anu al para cada
(Da Co mis são Di re to ra)
se mes tre, de ter mi na da pelo cus to dos Emprés ti mos
Redação final do Projeto de ResoluUni mo ne tá ri os Qu a li fi ca dos to ma dos pelo Ban co -du
ção nº 1, de 2002.
ran te o se mes tre an te ri or, acres ci do de mar gem- ra
zoá
vel ex pres sa em ter mos de uma por cen ta gem
A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção final
anu
al, que o Ban co fixa rá pe ri o di ca men te de acor do
do Pro je to de Re solução nº 1 , de 2002, que au to ri za a
com
sua po lí ti ca sobre taxa de ju ros;
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a con tra tar operação
VI – amortização: 40 (qua ren ta) par ce las se
de cré di to ex ter no no valor equi va len te a até
mes
tra
is
e
con
se
cu
ti
vas,
pa
gá
ve
is
em
1
0
de
mar
ço
e
US$1 00,000,000.00 (cem mi lhões de dó la res nor
1
0
de
se
tem
bro
de
cada
ano;
te-ame ri ca nos), com o Banco Inte ra me ri ca no de De
sen vol vi men to – BID.
VII – carência: 60 (ses sen ta) meses;
Sala de Re u niões da Co mis são, 20 de mar ço de
VIII – comissão de compromisso: 0,75% a.a.
2002. – Carlos Wilson, Re la tor –Edison Lobão –
(se ten ta e cinco cen té si mos por cen to ao ano) so bre o
saldo não de sem bol sa do, exigi da semes tral men te,
Mozarildo Cavalcanti – Antonio Carlos Valadares
nas mes mas da tas do paga men to dos ju ros, a par tir
– Marluce Pinto.
de 60 (ses sen ta) dias após a assi na tu ra do Con tra to;
ANEXO AO PARECER Nº 159, DE 2002
IX – comissão de supervisão: até 1% (um por
cen
to)
so bre o valor do em prés ti mo, em pres ta ções
Redação final do Projeto de Resolutri
mes
tra
is, tan to quan to pos sí vel igua is.
ção nº 1, de 2002.
Parágrafo úni co. As da tas de pa ga men to do
Faço saber que o Se na do Fe de ral aprovou, e prin ci pal e dos en car gos fi nan ce i ros pode rão ser al- te
eu, Pre si den te, nos ter mos do art. 48, item 28, do-Re ra das em fun ção da data de as si na tu ra do Con tra to.
gi men to Inter no, pro mul go a seguin te:
Art. 3º A au to ri za ção conce di da por esta re-so
RESOLUÇÃO Nº , DE 2002
lução deve rá ser exer cida no pra zo de 540 (qui nhen
tos e qua ren ta) dias, con ta do da data de sua pu-bli
Autoriza a República Federativa do
cação.
Brasil a contratar operação de crédito exArt. 4º Esta re so lu ção entra em vi gor na data
terno no valor equivalente a até
de sua pu blicação.
US$100,000,000.00 (cem milhões de dólares norte-americanos), com o Banco InteO SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Estan do
ramericano de Desenvolvimento – BID.
a maté ria em re gi me de ur gên cia, passa-se à ime- di
a ta apre ci a ção da re da ção fina.
O Se na do Fe de ral re sol ve,
Em dis cus são a reda ção final. (Pa u sa.)
Art. 1 º É a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil au-to ri
za da a con tra tar opera ção de cré di to exter no no va lor
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
equi va len te a até US$1 00,000,000.00 (cem mi lhões dis cus são.
de dóla res nor te-ame ri ca nos), jun to ao Ban co Inte- ra
Em vo ta ção a re da ção final. (Pa u sa.)
me ri ca no de Desen vol vi men to – BID.
Parágrafo úni co. Os re cur sos ad vin do des sa
Não ha ven do quem que i ra fazer uso da pa-la
ope ra ção de cré di to des ti nam-se ao finan ci a men to vra, en cer ro o en ca mi nha men to da vo ta ção.
par ci al do Pro gra ma de Ação So ci al em Sa ne a men to
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam
– PASS/BID.
que i ram per ma ne cer senta dos. (Pa u sa.)
Art. 2º As con di ções finan ce i ras bá si cas da ope
Apro va da.
ra ção de cré di to são as se guin tes:
A maté ria vai à promul ga ção.
I – devedor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil;
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) –Item 7:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do
Re que ri men to nº 29, de 2002 – art. 336, II,
com bi na do com o art. 338, IV,
do Re gi men to Inter no)
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro jeto
de Re so lu ção nº 2, de 2002 (apre sen ta do
pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
como con clu são de seu Pa re cer nº 59, de
2002, Re la tor: Sena dor Ro me ro Jucá, com
voto con trá rio do Sena dor La u ro Cam pos),
que au to ri za a União a con ce der ga ran tia à
ope ra ção de cré di to ex ter no, a ser cele bra
da en tre o Ban co Na ci o nal de De sen vol-vi
men to Eco nô mi co e Soci al – BNDES e o
“Japan Bank for Inter na ti o nal Coo pe ra ti on –
JBIC”, no va lor equi va len te a até tre zen tos
mi lhões de dóla res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca, de prin ci pal.
A Pre si dên cia es clarece ao Ple ná rio que po -de
rão ser ofe re ci das emen das à pro po si ção até o en cer
ra men to da dis cussão.
Dis cus são do pro je to, em tur no úni co. (Pa usa)
Não ha ven do quem peça a pa la vra,e n cer ro a
dis cus são.
Em vo tação. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra fazer uso da pa lavra,
en cer ro o en ca mi nha men to da vo tação.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer senta dos. (Pa u sa.)
Aprovado.
A maté ria vai à Co mis são Di re to ra para a re-da
ção final.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – So bre a
mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofere cen do a- re
da ção final, que será lido pelo Sr. 1 º Secre tá rio em
exer cí cio, Sena dor Ro meu Tuma
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pan Bank for Inter na ti o nal Co o pe ra ti on – JBIC, no-va
lor equi va len te a até US$300,000,000.00 (tre zentos
mi lhões de dó la res nor te-ame ri ca nos), de prin ci pal.
Sala de Re u niões da Co mis são, 20 de mar ço de
2002. – Ramez Tebet – Edison Lobão – Mozarildo
Cavalcanti – Antonio Carlos Valadares – Carlos
Wilson, Re la tor –Marluce Pinto.
ANEXO AO PARECER Nº 1 60, DE 2002
Faço saber que o Se na do Fe de ral aprovou, e
eu, Pre si den te, nos ter mos do art. 48, item 28, do-Re
gi men to Inter no, pro mul go a seguin:te
RESOLUÇÃO Nº , DE 2002
Autoriza a União a conceder garantia à operação de crédito externo, a ser
celebrado entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social –
BNDES e o Japan Bank for International
Cooperation – JBIC, no valor equivalente
a até US$300,000,000.00 (trezentos milhões de dólares norte-americanos), de
principal.

O Se na do Fe de ral re solve:
Art. 1 º É a União au to ri za da a conce der ga ran tia
à opera ção de cré di to exter no a ser ce le bra da en tre o
Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e
So ci al – BNDES e o Ja pan Bank for Inter na ti o nal Co
o pe ra ti on – JBIC , no valor equi va len te a até
US$300,000,000.00 (tre zen tos mi lhões de dó lares
nor te-ame ri ca nos), de prin cipal.
Art. 2º A ope ra ção de cré di to, cujos re cur sos -se
rão des ti na dos a fi nan ci ar par ci al men te o pro grama
Glo bal de Fi nan ci a men to Mul tis se to ri al (MCP – Sta ge
III), tem as se guin tes carac te rís ti cas:
I – mu tuá rio: Banco Naci o nal de De sen vol-vi
men to Eco nô mi co e So ci al – BNDES;
II – mu tu an te: Ja pan Bank for Inter na ti o nal Co
-o
pe ra ti on – JBIC;
É lido o se guin te:
III – ga ran ti dor: Repú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil;
IV
– va lor: em ienes equi va len tes a até
PARECER Nº 160, DE 2002
US$300,000,000.00
(tre zen tos mi lhões de dó lares
(Da Co mis são Di re to ra)
nor te-ame ri ca nos), de prin cipal;
Redação final do Projeto de ResoluV – fina li da de: finan ci ar, par ci al men te, o Pro gra
ção nº 2, de 2002.
ma Glo bal de Fi nan ci a men to Mul tis se to ri al (MCP –
A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção final Sta ge III);
do Pro je to de Re solução nº 2, de 2002, que au to ri za a
VI – amorti za ção do prin ci pal: em 34 (trin ta e
União a con ce der ga ran tia à opera ção de cré di to -ex qua tro) par ce las se mes tra is e con se cu ti vas, ven cen
ter no, a ser ce le bra do en tre o Banco Naci o nal de De
do-se a pri me i ra no dia 1 4 de se tem bro de 2003 e a
sen vol vi men to E co nô mi co e Soci al – BNDES e o -Ja
úl ti ma no dia 1 4 de mar ço de 2020;
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VII – carên cia: 1 8 (de zo i to) me ses, apro xi ma-da
men te;
VIII – ju ros: taxa anu al equi va len te à “Long Term
Len ding Rate” ou à “Fis cal Invest ment and Lo ans Pro
gram Rate”, acres ci da de 0,2% (dois dé ci mos por
cen to), vi gen te na data do de sem bol so, a que for me
nor, in ci den te so bre o sal do de ve dor do prin ci pal,-se
mes tral men te venci dos;
IX – comis são de com pro mis so: 0,25% a.a. (vin
te e cin co centé si mos por cen to ao ano), so bre o sal
do não de sem bol sa do, paga jun ta men te com o prin- ci
pal e os ju ros;
X – comis são de su per vi são: 0,1% (um dé ci mo
por cen to) so bre o va lor do Con tra to de em préstimo,
paga em 3 (três) par ce las igua is, em ienes equi va len
tes a US$1 00,000.00 (cem mil dó la res nor te-ame ri- ca
nos) cada, sen do o pa ga men to da pri me i ra condição
pre ce den te para o de sem bol so, as de ma is nas da tas
de ani ver sá rio de paga men to da pri me i ra par ce la;
XI – despe sas gera is: até Y5.000.000,00 (cin co
mi lhões de ie nes), me di an te comprovação.
Art. 3º A au to ri za ção con ce di da por esta re so- lu
ção deve rá ser exer ci da no pra zo de 540 (qui nhen tos
e qua ren ta) dias, a con tar de sua pu blicação.
Art. 4º Esta re so lu ção entra em vi gor na data de
sua pu blicação.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Estan do
a ma té ria em re gime de ur gên cia, passa-se à ime di
-a
ta apre ci a ção da re da ção final.
Em dis cus são a re da ção final. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.
Em vo ta ção a re da ção final. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra fazer uso da pa lavra,
en cer ro o en ca mi nha men to da vo tação.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam
que i ram per ma ne cer senta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A maté ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pror ro go
a sessão pelo prazo neces sá rio à con clu são da
Ordem do Dia.
Item 8.
Votação, em tur no úni co, doRequerimento nº 20, de 2002, do Se na dor Anto nio
Car los Vala da res, so li ci tan do, nos ter mos
re gi men ta is, in clu são na Ordem do Dia do
Pro je to de Lei do Sena do nº 96, de 2001 ,
que dis põe so bre as opera ções com re cur
sos dos Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan- ci
a men to do Nor te, do Nor des te e do Cen
-
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tro-Oes te, de que tra ta a Lei nº 7.827, de 27
de se tem bro de 1 989, e dá ou tras provi dên
ci as, cujo pra zo na Co missão de Assun tos
Eco nô mi cos se en con tra es go ta do.
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) – Sr.
Pre si den te, gos ta ria de pres tar um es cla re ci men to.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Con ce do
a pala vra a V. Exª.
O SR. WALDECK ORNÉLAS (PFL – BA) – Sr.
Pre si den te, sou Re la tor des se pro jeto de lei na -Co
mis são de Assun tos E conô mi cos. Não pude fazê-lo,
con tu do, em face da me di da provi só ria que re ne go- ci
ava o cré di to ru ral, que aca ba mos de votar hoje. Ma
- ni
fes to-me favo ra vel men te ao re que ri men to do Se-na
dor Anto nio Car los Vala da res e te nho, a par tir de ago
ra, con di ções de dar meu pa re cer na hora em que o
pro je to de lei en trar na Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Foi per fe
i to o escla re ci men to de V. Exª.
Em vo ta ção o reque ri men to, em tur no úni co.
(Pa u sa.)
Não ha vendo quem que ira fazer uso da pa lavra,
en cer ro o en ca mi nha men to da vo tação.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer senta dos. (Pa u sa.)
Aprovado.
O Pro je to de Lei do Se na do nº 96, de 2001 , será
in clu í do na Ordem do Dia opor tu na men te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –Item 9:
Dis cus são, em tur no úni co, doProjeto de Decreto Legislativo nº 271, de 2000 (nº 548/2000, na
Câmara dos Deputados), que apro va o ato que au
to ri za a Radi o clu be Vida a execu tar ser vi ço de ra
- di
o di fu são comu ni tá ria na ci dade de Jus sa ra, Esta do
de Go iás, ten do
Pa re cer favo rá vel, sob nº 2, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Sena
dor Ma u ro Mi ran da.
Em dis cussão o proje to, em turno úni co. (Pa usa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.
Em vo tação. (Pa u sa.)
Não ha vendo quem que ira fazer uso da pa lavra,
en cer ro o en ca mi nha men to da vo tação.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer senta dos. (Pa u sa.)
Aprovado.
A maté ria vai à promul ga ção.
É o se guin te o pro je to apro vado:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 271, DE 2000
(Nº 548/00, na Câ mara dos De putados)
Aprova o ato que autoriza a Radioclube Vida a executar serviço de radiodifusão comunitária de Jussara, Estado de
Goiás.
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Asso ci ação Paz e Bem a exe cu tar, por três anos, sem
di re i to de exclu si vi da de, ser viço de radi o di fu são-co
mu ni tá ria na ci da de de Itam ba cu ri, Esta do de Minas
Ge ra is.
Art. 2º Este de cre to Le gis la ti vo entra em vi gor na
data de sua pu blicação.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) –Item 11:

Dis cus são, em tur no úni co, doProjeto
de Decreto Legislativo nº 398, de 2001
(nº 740/2000, na Câmara dos Deputados),
que apro va o ato que re no va a conces são
da Rá dio Trans con ti nen tal Ltda. para ex plo
rar ser viço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia na ci da de de Este io, Esta do do Rio
Gran de do Sul, ten do
Pa re cer favo rá vel, sob nº 46, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Rela to ra: Se na
Dis cus são, em tur no úni co, doProjeto
do ra Emí lia Fer nan des, com abs ten ções
dos Se na do res Edu ar do Su plicy e Ge ral do
de Decreto Legislativo nº 320, de 2001
Cân di do.
(nº 768/2000, na Câmara dos Deputados),
Em dis cussão o proje to, em turno úni co. (Pa usa.)
que apro va o ato que au to ri za a Associ a ção
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
Paz e Bem a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-fu
são co mu ni tá ria na ci dade de Itam ba cu ri, dis cus são.
Em vo tação. (Pa u sa.)
Estado de Mi nas Ge ra is, ten do
Não ha vendo quem que ira fazer uso da pa lavra,
Pa re cer favo rá vel, sob nº 5, de 2002,
en cer ro o en ca mi nha men to da vo tação.
da Co mis são de Edu ca ção, Rela to ra: Se na
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que
-i
do ra Mar luce Pin to.
ram per ma ne cer sen ta dos. (Pau sa.)
Em dis cussão o projeto, em tur no único. (Pa usa.)
Aprovado.
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
A maté ria vai à promul ga ção.
dis cus são.
É o se guin te o pro je to apro vado:
Em vo tação. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra fazer uso da pa lavra,
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
en cer ro o en ca mi nha men to da vo tação.
Nº 398, DE 2001
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que
-i
(Nº 740/2000, Câ ma ra dos De putados)
ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Aprova o ato que renova a concesAprovado.
são da Rádio Transcontinental Ltda., para
A maté ria vai à pro mul ga ção.
explorar serviço de radiodifusão sonora
É o se guin te o pro je to apro vado:
em onda média na cidade de Esteio,
Estado do Rio Grande do Sul.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
O Con gres so Na ci o nal decre ta:
Nº 320, DE 2001
(Nº 768/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)
Art. 1 º Fica apro vado o ato a que se refe re o -De
cre to s/nº, de 30 de se tem bro de 1 999, que re no va por
Aprova o ato que autoriza a Associdez anos, a par tir de 1 º de maio de 1 994, a con ces são
ação Paz e Bem a executar serviço de rada Rá dio Trans con ti nen tal Ltda., para ex plo ra, sem- di
diodifusão comunitária na cidade de
re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
Itambacuri, Estado de Minas Gerais.
em onda mé dia na ci da de de Este io, Esta do do Rio
O Con gres so Na ci o nal decre ta:
Gran de do Sul.
Art. 1 º Fica apro vado o ato a que se re fe re a Por
Art. 2º Este de cre to Le gis la ti vo entra em vi gor na
ta ria nº 1 54, de 25 de abril de 2000, que au to ri za a data de sua pu blicação.
O Con gres so Na ci o nal decre ta:
Art. 1 º Fica apro vado o ato que se re fere a Por- ta
ria nº 200, de 6 de de zem bro de 1 999, que au to ri za a
Ra di o clu be Vida a exe cu tar, por três anos, sem di re i to
de exclu si vi da de, ser viço de ra diodifusão co mu ni tá ria
na ci da de de Juss sa ra, Esta do de Go iás.
Art. 2º Este de cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu blicação.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –Item 10:
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – A Pre si
s 12 e 13 por re que
dên cia re ti ra da pa u ta os Itens nº
re rem vo ta ção no mi nal.
São os se guin tes os itens re ti ra dos de pa u ta:
– 12 –
PARECER Nº 76, DE 2002
(Esco lha de au tori da de)
(Votação secreta)
Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer
nº 76, de 2002, da Co missão de Cons ti tu
- i
ção, Jus tiça e Ci da da nia, so bre a Men sa
gem nº 4, de 2002 (nº 1 .441 /2001 , na -ori
gem), Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma, pela
qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à
de li be ra ção do Se na do o nome do Te nen
te-Bri ga de i ro-do-Ar Hen ri que Mari ni e Sou
za, para exer cer o car go de Mi nis tro do Su
pe ri or Tri bu nal Mili tar na vaga de cor ren te da
apo sen ta do ria do Te nen te-Bri ga de i ro-do-Ar
João Fe lip pe Sam pa io de La cer da Juor.
ni
– 13 –
PARECER Nº 77, DE 2002
(Esco lha de au tori da de)
(Votação secreta)
Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer
nº 77, de 2002, da Co missão de Cons ti tu
- i
ção, Jus tiça e Ci da da nia, so bre a Men sa
gem nº 71 , de 2002 (nº 73/2002, na ori gem),
Re la tor: Sena dor Ro me ro Jucá, pela qual o
Pre si den te da Repú bli ca sub me te à de li be
ra ção do Sena do o nome do Dou torRenato
de Lacerda Paiva, Juiz do Tri bu nal Re gi o nal
do Tra ba lho da 2ª Região, para compor o
Tribu nal Supe ri or do Tra ba lho, no car go de
Mi nis tro Vita lí cio, em vaga re ser va da a -ju í
zes de car re i ra da magis tra tu ra tra ba lhis ta e
de cor ren te da aposen ta do ria do Mi nis tro
José Luiz Vasconcelos.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –Item 14:
Dis cus são, em tur no úni co, doProjeto
de Lei da Câmara nº 99, de 2001 (nº
3.395/2000, na Casa de origem), que au tori za do a ção de imó vel de propri e da de do
Insti tu to Naci o nal de Se gu ro Soci al, ten
od
Pa re cer favo rá vel, sob nº 1 .294, de
2001, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
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e Ci da da nia, Re la to ra: Se na do ra Maria do
Car mo Alves.
Em dis cussão o proje to, em turno úni co. (Pa usa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to.
Não ha vendo quem que ira fazer uso da pa lavra,
en cer ro o en ca mi nha men to da vo tação.
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que
-i
ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Aprovado.
A maté ria vai à sanção.
É o se guin te o pro je to apro vado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 99, DE 2001
(Nº 3.395/2000, na Casa de ori gem)
Autoriza doação de imóvel de propriedade do Instituto Nacional do Seguro
Social.
O Con gres so Na ci o nal decre ta:
Art. 1 º Fica o Insti tu to Naci o nal do Se gu ro So cial
- INSS au to ri za do a doar ao go ver no do Esta do do
Ce a rá ter re no de sua pro pri e da de, lo caliza do na Rua
Antô nio Justa, bair ro Mei re les, na ci da de de For ta
- le
za, com área to tal de seis mil e se is cen tos me tros
qua dra dos, com li mi tes e con fron ta ções constan tes
de es cri tu ra pú bli ca la vra da no Car tó rio Pergen ti no
Maia - For ta le za - Ce a rá (li vro 1 01 , fls. 1 55v, de 7 de
ou tu bro de 1 963) e de vi da men te re gis tra da sob o nº
de or dem 50.91 8 (li vro 3-AK, fls. 76, do Li vro de Trans
cri ção de Trans mis sões) no Car tó rio de Re gis tro de
Imó ve is da 1 ª Zona - For ta le za – Ce a rá.
Parágrafo úni co. O ter re no do ado será des ti-na
do ao de sen vol vi men to de ser vi ços a serem de sem
pe nha dos por ór gãos conve ni en tes do Sis te ma Uni
- fi
cado e Descen tra li za do de Sa ú de, à im plan ta ção e
fun ci o na men to da Esco la de Sa ú de Pú bli ca –
ESP/CE e a pro gra mas de sen vol vi dos pela Se cre- ta
ria de Tra ba lho e Ação So ci al do Go ver no do Esta do
do Ce a rá.
Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua -pu
blicação.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) –Item 15:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 3, DE 2000
(Tramitando em conjun to com as
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção
nºs 12, de 2000, e 1 4, de 2001 )
Pri me i ra ses são de dis cussão, em pri
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
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Cons ti tu i ção nº 3, de 20
00, ten do como prime i ro sig na tá rio o Se na dor Jader Bar ba lho,
que al te ra o ca put e os § 4º, 6º, II e 7º e
acres ce o § 8º ao ar ti go 57 da Cons ti tu i ção
Fe de ral (al te ra ção dos pe río dos das ses
sões le gis la ti vas e a ex tinão
ç do paga men to
de par ce la in de ni za tó ria de convoca ção ex
tra or di ná ria), ten do
Pa re cer sob nº 1 .271, de 2001, da Co
mis são de Cons ti tu i ção, Jus tiça e Ci da -da
nia, Re la tor: Se na dor José Fo ga ça, favo-rá
vel, e pela pre ju di ci a li da de das Pro pos tas
de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 1 2, de 2000,
e 1 4 de 2001, que tra mi tam em con junto.
A maté ria cons tou da Ordem do Dia de on tem
e esta va sobres ta da.
A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 358 do Re gi men to Inter no,
a maté ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te cin co
ses sões deli be ra ti vas or di ná ri as, em fase de discus
- ci
são, em pri me i ro tur no, quan do po de rão ser ofere
das emen das as sinadas por um ter ço, no mí ni mo, da
com po si ção do Se na do.
Trans cor re hoje a pri me i ra ses são de dis cussão.
s 3 e 12, de 2000,
Em dis cus são as Pro pos tas nº
e 1 4, de 2001 , q ue tra mi tam em con jun to. (Pa u sa.)
Não há ora do res ins cri tos.
As ma té ri as cons ta rão da Ordem do Dia da pró
xi ma ses são de li be ra ti va or di ná ria, para o pros se-gui
men to da dis cussão.
São o se guin tes os itens que tra mi tam
em con jun to:
Item 16:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 1 2, DE 2000
(Tramitando em con jun to com as
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção
nºs 3, de 2000, e 1 4, de 2001)
Pri me i ra ses são de dis cus são, em prime i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 1 2, de 2000, ten do como -pri
me i ro sig na tá rio o Se na dor Pau lo Har tung,
que al te ra a re da ção do art. 57 da Cons ti-tu i
ção Fe de ral para, al te ran do o pe río do de
fun ci o na men to do Con gres so Na ci o nal, de
ter mi nar o reces so cons ti tu ci o nal de 21 de
de zem bro a 1º de ja ne i ro e esta be le cer que
o calen dá rio le gis la ti vo será de fi ni do por -re
so lu ção do Con gres so Na ci o nal e con tem
-
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pla rá pe río do de féri as co le ti vas dos Con
gres sis tas, ten do
Pa re cer sob nº 1 .271, ed 2001 , da Comis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da-da
nia, Re la tor: Se na dor José Fo ga ça, favo-rá
vel à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
3, de 2000, e pela pre ju di ci a li da de da ma-té
ria e da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção
nº 14, de 2001, que tra mi tam em con junto.
Item 17:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 1 4, DE 2001
(Tramitando em conjun to com as
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção
nºs 3 e 1 2, de 2000)
Pri me i ra ses são de dis cussão, em pri
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 1 4, de 2001 , ten do como pri
me i ro sig na tá rio o Se na dor Ma gui to Vi le la,
que al te ra o art. 57 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
para re du zir o perío do de re ces so do Con
gres so Naci o nal, e dá ou tras pro vi dên ci as,
ten do
Pa re cer sob nº 1 .271 , de 2001, da -Co
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da-da
nia, Re la tor: Se na dor José Fo ga ça, favo-rá
vel à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
3, de 2000, e pela pre ju di ci a li da de da ma-té
ria e da pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção
nº 12, de 2000, que tra mi tam em con junto.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Te bet) –Item 18:
Dis cus são, em tur no úni co, doProjeto
de Decreto Legislativo nº 379, de 2001
(nº 940/2001, na Câmara dos Deputados),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ciação
Rá dio Co mu ni tá ria Sen ti ne la do Ale gre te a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-tá
ria na ci da de de Ale gre te, Esta do do Rio
Gran de do Sul, ten do
Pa re cer favo rá vel, sob nº 8, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Rela to ra: Se na
do ra Emi lia Fer nan des.
Em dis cussão o proje to, em turno úni co. (Pa usa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to. (Pa u sa.)
Não ha vendo quem que ira fazer uso da pa lavra,
en cer ro o en ca mi nha men to da vo tação.
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As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer senta dos. (Pa u sa.)
Aprovado.
A maté ria vai à pro mul ga ção.
É o se guin te o pro je to apro vado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 379, DE 2001
(Nº 940/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)
Aprova o ato que autoriza a Associação Rádio Comunitária Sentinela do
Alegrete a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Alegrete,
Estado do Rio Grande do Sul.
O Con gres so Na ci o nal decre ta:
Art. 1 º Fica apro vado o ato a que se re fe re a Por
ta ria nº 460, de 1 4 de agosto de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Sen ti ne la do Ale gre te
a execu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi-da
de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ale gre te, Esta do do Rio Gran de do Sul.
Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu blicação.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –Item 19:
Dis cus são, em tur no úni co, doProjeto
de Decreto Legislativo nº 387, de 2001
(nº 718/2000, na Câmara dos Deputados),
que apro va o ato que auto ri za a Associ a ção
Movimento Co mu ni tá rio Rá dio Po sitiva FM a
execu tar servi ço de radiodifusão co mu ni tá ria
na ci da de de Pla nal ti na, Esta do de Go iás,
tendo
Pa re cer favo rá vel, sob nº 1 0, de 2002,
da Co mis são de Edu cação, Re la tor: Sena
dor Ma u ro Mi ran da.
Em dis cussão o projeto, em tur no único. (Pa usa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra fazer uso da pa lavra,
en cer ro o en ca mi nha men to da vo tação.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer senta dos. (Pa u sa.)
Aprovado.
A maté ria vai à pro mul ga ção.
É o se guin te o pro je to apro vado:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 387, DE 2001
(Nº 71 8/2000 na Câma ra dos De pu ta dos)
Aprova o ato que autoriza a Associação Movimento Comunitário Rádio Positiva FM a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Planaltina,
Estado de Goiás.
O Con gres so Na ci o nal decre ta:
Art. 1 º Fica apro vado o ato a que se re fe re a Por
ta ria nº 1 83, de 16 de maio de 2000, que au to ri za a
Asso ci ação Movi men to Co mu ni tá rio Rá dio Po sitiva
FM a exe cu tar por três anos, sem di re i to de exclu si
- vi
da de, ser viço de ra di o di fu são comu ni tá ria na cidade
de Pla nal ti na, Esta do de Go iás.
Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo entra em vi gor na
data de sua pu blicação.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) –Item 20:
Votação, em tur no úni co, doRequerimento nº 754, de 2001, do Se na dor Ante ro
Paes de Bar ros, so li ci tan do, nos ter mos -re
gi men ta is, a dis pen sa do pare cer da Co mis
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia -so
bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 46, de
2001 , de sua au to ria, cujo pra zo se en con tra
es go ta do.
Votação do requerimento de dispensa do parecer.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer senta dos. (Pa u sa.)
Aprovado.
Fica dis pen sa do o pare cer da CCJ so bre o Pro
je to de Lei do Se na do nº 46, de 2001, que vai à -Co
mis são de Assun tos So ci a is para exa me, em de cisão
ter mi na ti va.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet)– Item 21:
Pri me i ra sessão de dis cussão, em se
gun do tur no, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 27, de 2001, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Anto nio Car
los Va la da res, que acres cen ta ar ti go ao Ato
- ri
das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó
as, a fim de ins ti tu ir o Fun do para Re vi ta li-za
ção Hi dro am bi en tal e o De sen vol vi men to
Sus ten tá vel da Ba cia do Rio São Fran cisco,
ten do
Pa re cer favo rá vel, sob nº 1 .295, de
2001 , da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la to ra: Se na do ra Maria do
Car mo Alves.
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A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 363 do Re gi men to Inter
no, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te
três ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as, em fase de
dis cus são, em se gun do tur no, quan do po de rão ser
ofe re ci das emen das que não en volvam o mé ri to.
Trans cor re hoje a pri me i ra ses são de dis cussão.
Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
Não há ora do res ins cri tos.
A maté ria consta rá da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de ama nhã para pros se gui men
to da dis cussão.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –Item 22:
Dis cus são, em tur no úni co, doProjeto
de Lei da Câmara nº 26, de 1999 (nº
3.961/97, na Casa de origem), que es ta bele ce nor mas para o uso mé dico das pró-te
ses de si li co ne e dá ou tras pro vi dên ci as,
ten do
Pa re cer sob nº 33, de 2002, da Comis
são de Assuntos Sociais, Re lator: Senador
Sebastião Rocha, favorável, nos termos da
Emenda nº 1 -CAS (Substi tu ti vo), que oferece.
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Não ha vendo mais ora do res para en ca mi nhar a
vo ta ção, decla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam
que i ram per ma ne cer senta dos. (Pa u sa.)
Apro va da a Emen da nº 1 , Subs ti tu ti vo, da -Co
mis são de Assun tos So ciais.
Fica pre ju di ca do o pro jeto.
A maté ria vai à Co mis são Di re to ra a fim de se
pro vi den ci ar a re da ção do ven ci do, para o tur no -su
ple men tar.
É o se guin te o Subs ti tu ti vo aprova do:
EMENDA Nº 1 –CAS
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
DA CÂMARA Nº 26, DE 1 999
Proíbe o uso do silicone injetável,
em qualquer de suas formas, e estabelece condições para o emprego, em caráter
eletivo, dos implantes e das próteses que
contenham silicone gel, no organismo
humano.

O Con gres so Na ci o nal decre ta:
Art. 1 º É ve da do, em todo o ter ri tó rio naci o nal, o
Pas sa-se à discus são, em conjun to, do pro je to
uso de si li co ne in je tá vel, em qual quer de suas for mas,
e da emen da subs ti tu ti va, em tur no úni co. (Pa u sa.)
para apli ca ção no or ga nis mo hu ma no.
Não ha ven do ora do res ins cri tos, está en cer ra da
§ 1 º Excep ci o na-se a pro i bi ção es ta be le ci da no
a dis cussão.
caput nos ca sos de in dicação mé dica pre ci sa, com
Em vo ta ção o Subs ti tu ti vo, que tem pre fe rên cia
eficácia ci en ti fi ca men te com pro va da, e des de que o
re gi men tal.
ór gão de vigi lân ciasani tá ria te nha auto ri za do o regis
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
tro do pro du to para o uso especificado e te nha es ta-be
– Sr. Presi den te, peço a pa lavra.
lecido os crité ri os para esse uso, no que concer ne a
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Para en
dose, concentração e forma de pli
a ca ção do pro duto.
ca mi nhar a vota ção, tem V. Exª a palavra.
§ 2º A em ba la gem do pro du to sili co ne lí qui do de
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
uso co mer ci al ou in dus tri al deve conter, osten si-va
– Eu que ria con sul tar a Mesa se não há uma emen da men te desta ca do e em ca rac te res bem le gí ve is, -ad
do Se na dor Na bor Jú ni or a este pro je to, e, ha vendo ver tên cia de que o pro du to é pro í bi do para o uso -hu
emen da, este pro je to re tor na ria à Co mis são de mano.
Assun tos Socia is.
Art. 2º O em pre go no or ga nis mo hu ma no, em
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A emen
ca rá ter eleti vo, de im plan tes e pró te ses que con
- te
da será ofere ci da em tur no su plementar.
nham si li co ne in je tá vel na for ma pre vis ta no § 1 º do
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
art. 1 º des ta lei sub me te-se ao con sen ti men to li vre e
– E ntão, Sr. Pre si den te, enca mi nha rei no tur no su-ple es cla re ci do, a ser for ma li za do por ins tru men to par
- ti
men tar. Pelo adi an ta do da hora, não so bre car re ga rei cu lar, pa dro ni za do no âm bi to de cada especialidade,
os meus co le gas Se na do res com mais um dis curso, me di an te o qual o pa ci en te é infor ma do so bre a in- di
com mais pro nun ci a men tos. Por tan to, o pa re cer é- fa ca ção para a re alização do proce di men to e so bre os
vo rá vel, vamos aguar dar o tur no su ple men tar para ris cos e as con se qüên ci as ine ren tes ao pro du to e ao
que a emen da pos sa re tor nar à Co mis são de Assun
pro ce di men to, e decla ra o con sen ti men to para a sua
tos So ciais.
re a li za ção.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Per fe i ta
§ 1 º Regu la men to do Po der Exe cu ti vo de finirá a
men te, Se na dor Sebas tião Ro cha.
an te ce dên cia para que a bula do pro du to seja dis-po
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ni bi li za da ao pa ci en te e o ter mo de con sen ti men to
seja fir ma do en tre as par tes, sendo as se gu ra do ao
usuá rio o tem po hábil para a le i tu ra dos res pec ti vo-do
cu men tos, pre vi a men te ao ato ope ra tó rio.
§ 2º Para fins do dis pos to nocaput des te ar tigo,
os paci en tes ab so lu ta men te inca pa zes ou re la ti-va
men te in ca pa zes devem ser re pre sen ta dos ou as sis
- ti
dos, res pec ti va men te.
Art. 3º O ór gão compe ten te do Po der Exe cu ti vo
res pon sa bi li za-se pela ela bo ra ção das nor mas téc- ni
cas e sa ni tá ri as a serem ob ser va das na fabricação,
no re gis tro, na co mer ci a li za ção e na uti li za ção do -sili
co ne in je tá vel e dos im plan tes e das pró teses que
con te nham si li co ne gel, in clu si ve quan to às de ter-mi
na ções a se rem con ti das na em ba la gem e na bula
dos pro du tos, a qual deve men ci o nar os be ne fí ci os e
ris cos de cor ren tes de seu uso, bem como o pra zo de
va li da de do pro duto.
Art. 4º O uso do si li co ne in je tá vel, em qual quer
de suas for mas, no orga nis mo hu ma no, em de sa cor
do com as pres cri ções lega is ou re gu la men ta res, -su
je i ta o agen te às pe nas do cri me de le são cor po ral,
cons tan te do art. 129 e pa rá grafos do De cre to-Lei nº
2.848, de 7 de de zem bro de 1 940 (Có di go Pe nal),
sem pre ju í zo de outras sanções pe na is e res ponsa- bi
li da de ci vil.
Art. 5º Esta lei en tra em vi gor na data de sua -pu
blicação.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –Item 23:
Discus são, em tur no úni co, doProjeto
de Lei da Câmara nº 105, de 2001 (nº
1.477/99, na Casa de origem), que dis põe
so bre o Pro gra ma Gran de Fron te i ra do Mer
co sul, ten do
Pa re cer favo rá vel, sob nº 1 .490, de
2001, da Co mis são de Re la ções Exte ri o res
e Defesa Naci o nal, Re la tor: Sena dor Gil ber
to Mes tri nho.
Não foram ofere ci das emen das à ma té ria.
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1 º Se cre tá rio em exercí cio, Sena dor Ro meu Tuma.
É lido o se guin te:
REQUERIMENTO Nº 98, DE 2002
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O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – O
adi a men to é por 30 dias, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Está em
vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer senta dos. (Pa u sa.)
Aprovado.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) –Item 24:
Discussão, em tur no único, doProjeto
de Lei do Senado nº 291, de 2001, de iniciativa da Comissão Parlamen tar de Inqué ri to
des ti na da a in ves ti gar fatos envol ven do as
as so ci a ções bra si le i ras de fu te bol, que al-te
ra dis po si ti vos da Lei nº 9.61 5, de 24 de
mar ço de 1 998, com a re da ção dada pela
Lei nº 9.981, de 14 de ju lho de 2000, e pela
Me di da Pro vi só ria nº 2.1 93, de 23 de agos to
de 2001 . (Lei Pelé).
Durante o prazo regimental de cinco dias, perante
a Mesa não foram oferecidas emendas à matéria.
Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co.
O SR. GERALDO ALTHOFF (PFL SC) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Se nador
Ge ral do Althoff, V. Exª tem a pa la vra para discu tir.
O SR. GERALDO ALTHOFF (PFL – SC. Para
dis cu tir. Sem re vi são do orador.) – Sr. Presi den te,
Srªs e Srs. Sena do res, se rei bre ve. Ape nas que ro
lem brar que este é o pri me i ro pro je to de lei apro-va
do pela Co mis são Par la men tar de Inqué ri to que -tra
tou dos as sun tos re fe ren tes ao fute bol bra si le i ro.
Cin co pro je tos foram apre sen ta dos, além de
al gu mas re co men da ções. E, sem dú vi da nenhuma,
este é o pri me i ro da sé rie de cin co que, com cer- te
za, se rão dis cu ti dos am pla men te por esta Casa.
Tra ta-se de al te ra ções pon tu a is na cha ma da
Lei Pelé, a Lei nº 9.61 5, que ha ve rá de ter o aval e o
apo io de to das as Srªs e os Srs. Se na do res.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) Não haven
do mais quem peça a palavra, encerro a discussão.

Se nhor Pre si den te,
Em vo ta ção o pro je to. (Pa u sa.)
Nos ter mos do art. 279, in ci so III, do Re gi men to
Não ha vendo quem que i ra en ca mi nhar a vo-ta
Inter no, re que i ro adi a men to da dis cus são do Pro jeto
ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.
de Lei da Câ ma ra nº 1 05, de 2001 , por 30 dias úte is a
fim de ser fe i ta na ses são de 2 de maio.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer senta dos. (Pa u sa.)
Sala das Ses sões, 20 de mar ço de 2002. – Se
Aprovado.
na dor Romero Jucá.
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A maté ria vai à Co mis são Di re to ra para a re-da
ção final.
É o se guin te o pro je to apro vado:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 291, DE 2001
(Da CPI do Fu tebol)
Altera dispositivo da Lei nº 9.615, 24
de março de 1998, com a redação dada
pela Lei nº 9.981, de 14 de julho de 2000,
e pela Medida Provisória nº 2.193, de 23
de março de 2001.
O Con gres so Na ci o nal decre ta:
Art. 1 º A Lei nº 9.61 5, de 24 de mar ço de 1 998,
passa a vi go rar com as se guin tes al terações:
“ Art. 12-A.............................................
..............................................................
XI – re pre sen tan te in di ca do pelas Fe
de ra ções de atle tas Pro fis si o na is
......................................................"(NR

MARÇO 2002
Março de 2002

ca rac te ri za da por re mu ne ra ção pac tu a da
em con tra to de tra ba lho fir ma do com en ti da
de de prá ti ca despor ti va, pes soa ju rí di ca de
di re i to pri va do, que de ve rá conter, obri ga- to
ri a men te, cláu su la pe nal para a hi pó te se de
trans fe rên cia de atle ta para ou tra en ti da de
prá ti ca des por ti va, na ci o nal ou in ter na ci
-o
nal, sem pre ju í zo do dis pos to nocaput do
art. 31 des ta lei.
....... ..............................................."NR)
Art. 31....................................................
..............................................................
§ 3º Sem pre que a re ci são se ope rar
pela apli ca ção do dispos to nocaput deste
ar ti go, a mul ta res ci só ria a favor do atle ta
será co nhe ci da pela aplica ção do dis pos to
no art. 479 da CLT". (NR)
“ Art. 34.................................................
Parágrafo úni co. Qu ando se tra tar de
atle ta pro fis si o nal, uma có pia de cada con
tra to de res ci são e de em prés ti mo de ve rá
ser en vi a da para a Fe de ra ção Na ci o nal dos
Atle tas Pro fis si o na is, me di an te pro tocolo,
sob pena de nu li da de contra tu al."(AC)
“ Art. 50.................................................
. .............................................................
§ 3º As penas pecu niá ri as não se rão
apli ca das a atle tas ou às en ti da des de prá
- ti
ca des por ti va, por in frações come ti das pe las
ou tras ca te go ri as não pro fissionais.
....................................................."(NR)
“ Art. 57.................................................
..............................................................
Parágrafo Úni co. A Fe de ra ção das
Asso ci a ções de Atle tas Pro fi ci o na is – FAAP
pres ta rá con tas, semes tral men te, à Secre- ta
ria Na ci o nal do Espor tes do Mi nis té rio do
Espor te e Turis mo, dos valo res re ce bi dos
nos ter mos do caput des te ar ti go, bem
como de suas res pec ti vas des ti na ções."
(AC)

“ Art. 27.................................................
..............................................................
§ 2º A Enti da de a que se re fe re este
ar ti go po de rá uti li zar seus bens pa tri mo ni
-a
is, des por ti vos ou so ciais para in te gra li zar
sua par ce la de ca pi tal ou ofere cê-los como
ga ran tia para in te gra li za ção,des de que haja
con cor dân cia da ma i o ria ab so lu ta da as
sem bléia geral dos as socia dos e na con for
mi da de do res pec ti vo esta tu to.
....................................................."(NR)
“ Art. 27-A..............................................
..............................................................
§ 5º As em pre sas de ten to ras de con
ces são per mis são ou au to ri za ção para ex
plo ra ção de ser viço de ra di o di fu são e de
sons e ima gens bem como de te le vi são por
as si na tu ra, ficam im pe di dos de pa tro ci nar
ou ve i cu lar sua pró pria mar ca e acessó ri os.
(NR)
Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
§ 6º A vi o la ção do dis posto no pará
pu
bli
ca
ção.
grafo an te ri or im pli ca rá a elimi na ção da en
- ti
da de des por ti va que lhe deu ca u sa da com
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) –Item 25:
pe ti ção ou tor ne io em que a mes ma se ve- ri
fi cou, sem pre ju í zo da apli ca ção das pe na- li
Dis cus são, em tur no úni co, doProjeto
da des previs vis tas nos Có di gos de Jus ti ça
de Decreto Legislativo nº 371, de 2001
Des por ti va."(AC)
(nº 963/2001, na Câmara dos Deputados),
“Ar t. 28. A ati vi da de do Atle ta pro fissi- o
que apro va o ato que re nova conces são ou
nal, de to das as mo da li da des es por ti vas, é
tor ga da à TV São José do Rio Pre to Ltda.
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para ex plo rar ser vi ço de ra diodifusão de
sons e ima gens (Televisão) na ci dade de
São José do Rio Pre to, Esta do de São Pa
-u
lo, ten do
Pa re cer favo rá vel, sob nº 1 .420, de
2001, da Co mis são de Edu cação, Re la tor:
Se na dor Pedro Piva, com abs ten ção do Se
na dor Ge ral do Cân dido.
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Pa re cer favo rá vel, sob nº 1 1 , de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Rela to ra: Se na
do ra Mar lu ce Pin to.

Em dis cussão o proje to, em turno úni co. (Pa usa.)
Não ha vendo orado res inscri tos, de cla ro en cer
ra da a dis cussão.
Em vo ta ção o pro je to. (Pa u sa.)
Não ha vendo quem que i ra en ca mi nhar a vo-ta
Em dis cussão o projeto, em tur no único. (Pa usa.) ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.
Não ha ven do ora do res ins cri tos, de cla ro en cer
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
ra da a dis cussão.
que i ram per ma ne cer senta dos. (Pa u sa.)
Em vo ta ção o pro je to. (Pa u sa.)
Aprovado.
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar a vo-ta
A maté ria vai à promul ga ção.
ção, de cla ro en cer ra do o enca mi nha men to.
É o se guin te o pro je to apro vado:
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer senta dos. (Pa u sa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 389, DE 2001
Aprovado.
(Nº 871 /2001 , na Câ mara dos De pu ta dos)
A maté ria vai à pro mul ga ção.
É o se guin te o pro je to apro vado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 371, DE 2001
(Nº 963/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)
Aprova o ato que renova a concessão outorgada à TV São José do Rio Preto Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na
cidade de São José do Rio Preto, Estado
de São Paulo.
O Con gres so Na ci o nal decre ta:
Art. 1 º Fica apro vado o ato a que se re fe re o -De
cre to s/nº, de 1 5 de setem bro de 2000, que re nova por
quin ze anos, a par tir de 11 de ou tu bro de 1 999, a -con
ces são ou tor ga da à TV São José do Rio Pre to Ltda.,
para ex plo rar, sem di re i to de exclu si vi da de, ser viço
de ra di o di fu são de sons e imagens (tele vi são) na- ci
da de de São José do Rio Pre to, Esta do de São Pa u lo.
Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo entra em vi gor na
data de sua pu blicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Te bet) –Item 26:
Dis cus são, em tur no úni co, doProjeto
de Decreto Legislativo nº 389, de 2001
(nº 871/2001, na Câmara dos Deputados),
que apro va o ato que au to ri za a Associ a ção
Co mu ni tá ria Vale do Uatu mã a execu tar ser
vi ço de radi o di fu são comu ni tá ria na ci da de
de Pre si den te Fi gue i re do, Esta do do Ama
zo nas, ten do

Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Vale do Uatumã a exe cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Presidente Figueiredo,
Estado do Amazonas.
O Con gres so Na ci o nal decre ta:
Art. 1 º Fica apro vado o ato a que se re fe re a Por
ta ria nº 1 60, de 12 de maio de 2000, que au to ri za a
Asso ci ação Co mu ni tá ria Vale do Ua tu mã a executar,
por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pre si den te- Fi
gue i re do, Esta do do Ama zonas.
Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo entra em vi gor na
data de sua pu blicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Te bet) –Item 27:
Dis cus são,em tur no úni co, doProjeto
de Decreto Legislativo nº 396, de 2001
(nº 943/2001, na Câmara dos Deputados),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
Co mu ni tá ria de Rá dio Difu são Ci da de FM a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-tá
ria na ci da de For ta le za dos Nogue i ras, Esta
do do Ma ra nhão, ten do
Pa re cer favo rá vel, sob nº 1 3, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Rela to ra: Se na
do ra Mar lu ce Pin to.
Em dis cussão o proje to, em turno úni co. (Pa usa.)
Não ha vendo orado res inscri tos, de cla ro en cer
ra da a dis cussão.
Em vo ta ção o pro je to. (Pa u sa.)
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Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar a vo-ta
ção, de cla ro en cer ra do o enca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer senta dos. (Pa u sa.)
Aprovado.
A maté ria vai à pro mul ga ção.
É o se guin te o pro je to apro vado:
O PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 396, DE 2001
(Nº 943/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Rádio Difusão Cidade FM a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Fortaleza dos
Nogueiras, Estado do Maranhão.
O Con gres so Na ci o nal decre ta:
Art. 1 º Fica apro vado o ato a que se re fe re a Por
ta ria nº 499, de 23 de agos to de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Rádio Difusão Ci dade
FM a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de exclu -si vi
da de, ser viço de ra di o di fu são comu ni tá ria na cidade
de For ta le za dos No gue i ras, E sta do do Ma ranhão.
Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo entra em vi gor na
rede de sua pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Te bet) –Item 28:
Dis cus são, em tur no úni co, doProjeto
de Decreto Legislativo nº 399, de 2001
(nº 741/2000, na Câmara dos Deputados),
que apro va o ato que re no va a con ces são
ou tor ga da à Tele vi são Imem buí S.. para -ex
plo rar ser viço de ra diodifusão de sons e
ima gens na cida de de San ta Maria, Esta do
do Rio Gran de do Sul, ten do
Pa re cer favo rá vel, sob nº 47, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Rela to ra: Se na
do ra Emi lia Fer nan des, com absten ções dos
Se na do res Edu ar do Su plicy e Ge ral do Cân
dido.
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A maté ria vai à promul ga ção.
É o se guin te o pro je to apro vado:
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 399, DE 2001
(Nº 741 /200, na Câ ma ra dos De pu ta dos)
Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Televisão Imembuí S.A.,
para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens na cidade de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul.
O Con gres so Na ci o nal decre ta:
Art. 1 º Fica apro vado o ato e que se refe re o -De
cre to s/nº, de 28 de ou tu bro de 1 999, que re nova por
quin ze anos, a par tir de 22 de feve re i ro de 1 998, a
con ces são ou tor ga da à Te le vi são Imem buí S.A., para
ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de- ra
di o di fu são de sons e ima gens na ci dade de San ta Ma
ria, Esta do do Rio Gran de do Sul.
Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo em vi gor na data
de sua pu blicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Te bet) –Item 29:
Dis cus são, em tur no úni co, doProjeto
de Decreto Legislativo nº 401, de 2001
(nº 798/2000, na Câmara dos Deputados),
que apro va o ato que au to ri za a Fun da ção
Co o per ha bic para a Edu ca ção e Assis tên cia
So ci al a execu tar ser viço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Ere chim, Esta do
do Rio Gran de do Sul, ten do
Pa re cer favo rá vel, sob nº 1 5, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Rela to ra
ad hoc:
Se na do ra Emi lia Fer nan des.
Em dis cussão o proje to, em turno úni co. (Pa usa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to. (Pa u sa.)

Em dis cussão o projeto, em tur no único. (Pa usa.)
Não ha vendo quem que i ra en ca mi nhar a vo-ta
Não ha ven do ora do res ins cri tos, de cla ro en cer
ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.
ra da a dis cussão.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
Em vo ta ção o pro je to. (Pa u sa.)
que i ram per ma ne cer senta dos. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar a vo-ta
ção, de cla ro en cer ra do o enca mi nha men to.
Aprovado.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
A maté ria vai à promul ga ção.
que i ram per ma ne cer senta dos. (Pa u sa.)
Aprovado.
É o se guin te o pro je to apro vado:

MARÇO 2002
Março de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 401, DE 2001
(Nº 798/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)
Aprova o ato que autoriza a Fundação Cooperhabic para a Educação e
Assistência Social a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Erechim, Estado do Rio Grande do Sul.
O Con gres so Na ci o nal decre ta:
Art. 1 º Fica apro vado o ato a que se re fe re a Por
ta ria nº 21 7, de 31 de maio de 2000, que au to ri za a
Fun da ção Co o per ha bic para a Edu ca ção e Assis tên
cia So ci al a execu tar, por três anos, sem di re i to de- ex
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Ere chim, Estado do Rio Gran de do Sul.
Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tre em vi gor na
data de sua pu blicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Te bet) –Item 30:
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O Con gres so Na ci o nal decre ta:
Art. 1 º Fica apro vado o ato a que se re fe re a Por
ta ria nº 427, de 3 de agos to de 2000, que au to ri za a
Asso ci ação Ta i o en se de Cul tu ra e Radi o di fu são Co
mu ni tá ria a execu tar, por três anos, sem di re i to de- ex
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Taió, Esta do de San ta Ca ta ri na.
Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo entra em vi gor na
data de sua pu blicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Te bet) –Item 31:
Dis cus são, em tur no úni co, doProjeto
de Decreto Legislativo nº 416, de 2001
(nº 1.035/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que ou tor ga conces são à
Fun da ção Se to ri al de Ra di o di fu são Edu ca
- ti
va de Sons e Ima gens para execu tar ser viço
de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da
de de Pin da mo nhan ga ba, Esta do de São
Pa u lo, ten do
Pa re cer favo rá vel, sob nº 92, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Sena
dor Se bas tião Ro cha, com abs ten ção do
Se na dor Ge ral do Cân dido.

Dis cus são, em tur no úni co, doProjeto
de Decreto Legislativo nº 404, de 2001
(nº 1.022/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que au to ri za a Associ a ção
Ta i o en se de Cul tu ra e Ra di o di fu são Co mu
Em dis cussão o proje to, em turno úni co. (Pa usa.)
ni tá ria a executar ser viço de radi o di fu são
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
co mu ni tá ria na ci da de de Taió, Esta do de
dis cus são.
San ta Ca ta ri na, ten do
Em vo ta ção o pro je to. (Pa u sa.)
Pa re cer favo rá vel, sob nº 1 6, de 2002,
Não ha vendo quem que i ra en ca mi nhar a vo-ta
da Co mis são de Edu cação, Re la tor: Sena
ção,
de
cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.
dor Ca sil do Mal daner.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
Em dis cussão o projeto, em tur no único. (Pa usa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a que i ram per ma ne cer senta dos. (Pa u sa.)
dis cus são.
Aprovado.
Em vo ta ção o pro je to. (Pa u sa.)
A maté ria vai à promul ga ção.
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar a vo-ta
É o se guin te o pro je to apro vado:
ção, de cla ro en cer ra do o enca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
que i ram per ma ne cer senta dos. (Pa u sa.)
Nº 416, DE 2001
Aprovado.
(Nº 1 .035/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)
A maté ria vai à pro mul ga ção.
Aprova o ato que outorga concesÉ o se guin te o pro je to apro vado:
são à Fundação Setorial de Radiodifusão
Educativa de Sons e Imagens para exePROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
cutar serviço de radiodifusão de sons e
Nº 404, DE 2001
imagens na cidade de Pindamonhanga(Nº 1 .022/2.001 , na Câ ma ra dos De putados)
ba, Estado de São Paulo.
Aprova o ato que autoriza a Associação Taioense de Cultura e Radiodifusão
Comunitária a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Taió,
Estado de Santa Catarina.

O Con gres so Na ci o nal decre ta:
Art. 1 º Fica apro vado o ato a que se refe re o -De
cre to s/n , de 29 de novembro de 2000, que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Se to ri al de Radiodifusão
Edu ca ti va de Sons e Ima gens para execu tar, por quin
-
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ze anos, sem di re i to de exclu si vi da de, ser vi ço de ra
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
- di
o di fu são de sons e ima gens, com fins ex clu si va men te que i ram per ma ne cer senta dos. (Pa u sa.)
edu ca ti vos, na ci dade de Pin da mo nhan ga ba, Esta do
Apro va do, con tra os vo tos dos Se na do res Lú dio
de São Pa ulo.
Co e lho e Ge ral do Melo.
Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo entra em vi gor na
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Há maté
data de sua pu blicação.
ri as aqui de ur gên cia, in clu si ve re fe ren tes a pe di do de
em prés ti mo e ou tros. Con sul to V. Exªs – e é pre ci so a
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –Item 32:
con cor dân cia dos Srs. Lí de res – para saber se posso
co
lo car es sas maté ri as na Ordem do Dia de ama nhã,
Votação, em tur no único, doRequericon
si de ran do que a pró xi ma sema na será a Se mana
mento nº 688, de 2001, do Senador Antonio
Carlos Valadares, solicitando, nos termos do San ta.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
art. 172, inciso I, do Re gimento Inter no, a- in
clusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Pre si den te, o PTB está ple na men te de acor do.
Senado nº 254, de 1 999, que trami ta em con
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PTB
junto com o Pro jeto de Lei do Senado nº 252, ma ni fes ta-se favo ra vel men te.
de 1997, cujo pra zo na Co missão de Assun
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – O PFL
tos Econômicos já se n
e con tra es gotado.
está de acor do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – O PFL
Em vo ta ção o re que ri men to.
tam bém mani fes ta-se favo ra vel men te.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
Como vota o PMDB?
que i ram per ma ne cer senta dos. (Pa u sa.)
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Aprovado.
Gos
ta
ria que a ma té ria do de cre to legis la ti vo fosse
Os Pro je tos de Lei do Se na do nºs 252 e 254 -se
vo
ta
da
hoje.
rão in clu í dos na Ordem do Dia opor tu na men te.
O
SR.
PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – A ur gên
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Esgo ta
cia
já
foi
vo
ta
da.
das as ma té ri as constan tes da Ordem do Dia.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – E a
Sras e Srs. Sena do res, na sessão do dia seis do
ma
té
ria
tam bém deve ria ser vo ta da hoje, em fun ção
cor ren te, foi lido e dei xou de ser apre ci a do, em vir tu de
da
ur
gên
cia ur gen tís si ma. Uma nor ma vi gen te foi der
de obs tru ção de cla ra da por Lí de res par ti dá ri os, o -Re
ro
ga
da,
há
uma
ine
quí
vo
ca
in
va
são
de
com
pe
tên
cia
e
que ri men to nº 61 , de 2002, de ur gên cia, para o Pro
- je
é
im
por
tan
te
que
esta
Casa
não
as
sis
ta
a
isso
pas
si
to de De cre to Le gis la ti vo nº 6, de 2002.
va men te.
Em vo ta ção o re que ri men to.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre si
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
den
te,
peço
a
pa
la
vra
pela
or
dem.
Sr. Pre si den te, peço a pala vra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Con ce do
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Concedo
a pala vra a V. Exª.
a pala vra ao Sena dor Ro me ro Jucá.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pela or dem.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR. Pela
Sem
re
vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, eu ha via- en
or dem. Sem re vi são do orador.) – Sr. Presi den te, gos
ten
di
do
que V. Exª de sejava colo car algu mas ma té
- ri
ta ria de sa ber se este pro je to de de cre to le gis la ti vo
as
na
Ordem
do
Dia
de
ama
nhã.
Pen
so
que
de
ve
mos
tra ta da ver ti ca li za ção da elei ção dos par ti dos po-lí ti
vo tar hoje o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo a que se
cos.
refere o Sena dor Re nan Ca lhe i ros.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O proje to
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – As Li de
dis põe so bre as elei ções ge ra is de 2002.
ran ças de dois Par ti dos já se mani fes ta ram pela vo- ta
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, dese jo escla re cer o posi ci o na men to ção hoje do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo n.º 6, de
do Go ver no, que se abs tém em re la ção a esta ma- té 2002, que dis põe so bre as ele i ções gera is.
Já te mos a ma nifestação favo rá vel dos Se nado
ria, não diz res pe i to ao Go ver no. Por tan to, de i xa
- re
- i
mos que os Par ti dos deci dam. O Go ver no não terá res José Agri pino, em nome do PFL, e Re nan Ca lhe
po si ci o na men to firma do so bre essa ma té ria.
ros, em nome do PMDB.
Con sul to as ou tras Li de ran ças so bre a vo ta ção
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta
ção o re que ri men to.
des sa ma té ria.
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O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – O PSB
tam bém con cor da com a vota ção hoje da ma té ria, Sr.
Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – O PSB
tam bém se ma ni festa favo ra vel men te.
Como se ma ni fes ta o Sena dor Ge ral do Melo,
pelo PSDB?
O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
O PSDB de se ja que se jam cum pri dos os pra zos re- gi
men ta is e não con cor da com a vota ção des sa ma té ria
hoje, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PSDB
ma ni fes ta-se con tra ri a men te.
Como se ma ni fes ta o Blo co de Opo si ção?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
O Blo co de Opo si ção é favo rá vel à vo ta ção hoje, dada
a ur gên cia des sa ma té ria.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o PTB?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – O
PTB não tem uma opi nião for ma da. Ainda não ti-ve
mos a opor tu ni da de de re u nir as diver sas Li de ran ças.
Por tan to, vota mos con tra ri a men te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PTB
vota con tra ri a men te à vota ção da ma té ria hoje.
Por tan to, pen so que a ma té ria está apro vada.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Não, Sr. Pre si den te!
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Con te
mos os vo tos. Não há pro blema.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, nes ta Casa, a que bra de in ters tí cio
tem sido fei ta por una ni mi da de dos Lí de res. Não es- ta
mos votan do re que ri men to de ur gên cia, mas a que
bra do Re gimen to. Se essa de ci são preva le cer, tam
bém vo ta re mos a que bra de in ters tí cio da CPMF sem
a anuên cia de to dos os Lí de res, mas, sim, da ma i o ria.
Qu e ro que isso fi que bem claro, pois o que ser ve para
ago ra ser vi rá para depo is tam bém.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Sena dor
Ro me ro Jucá,data venia, sub me ter-me-ei à de li be
ra ção do Ple ná rio. Escla re ço a V. Exª que aque la que
bra de in ters tí cio por una ni mi da de re fe ria-se à ma- té
ria de or dem cons ti tu ci o nal.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, faço essa consul ta para que fique cla
ro e para que cons te dos Ana is da Casa que a que bra
de inters tí cio, a par tir de hoje, não se dará mais por
una ni mi da de das Li de ran ças, mas, sim, pela ma i o ria
de votos do Ple nário. Assim, con cor do com V. Exª.
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O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, peço a V. Exª que acom pa nhe sem pre a
tra di ção da Casa. Qu an do se tra ta de ma té ria que
pode ferir o Re gi men to, deve haver a con cor dân cia de
to dos os Lí de res. Em re la ção a essa ma té ria, não há
con cor dân cia. Por tan to, de ve mos poster gar a sua
apreciação.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Con ce do
a pala vra a V. Exª.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Pela or
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Cre io que o Lí der do
Go ver no e o Se na dor Car los Pa tro cí nio têm ra zão.
Não po de mos que brar o inters tí cio da Casa se não
hou ver a anuên cia de to das as Li de ran ças. Sou a-fa
vor de vo tar mos hoje essa ma té ria. Entre tan to, po- de
rei ver o in te res se do meu Par ti do pre ju di ca do mais
tar de numa si tu a ção se me lhan te. É pre ci so es cla- re
cer que, se há dois dias para vo ta ção de ur gên cia de
uma ma té ria, qualquer que bra de in ters tí cio po derá
ocor rer apenas se hou ver a anuên cia de to dos os- Lí
de res dos Par ti dos nes ta Casa. Fora isso, não é pos
sível.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Con ce do
a pala vra a V. Exª.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, lem
bro a V. Exª e à Casa que ven ce mos o in ters tí cio da
vo ta ção da emen da consti tu ci o nal que aca bou com a
imu ni da de par la men tar no Bra sil sem que hou vesse
una ni mi da de.
Os Se na do res Wal deck Orne las e Ade mir
Andra de, na quela opor tu ni da de, foram con tra a que
bra do in ters tí cio. Não se tra ta de um fato novo. É-im
por tan te que V. Exª con sul te a ma i o ria da Casa, vis to
que não há una ni mi da de ago ra, as sim como não hou
ve naquela épo ca.
Sr. Pre si den te, esta mos di an te de um fato -ur
gen tís si mo. A pró xi ma sema na será bre ve, em vir tu de
do feri a do da Se ma na Santa. Fez-se um es forço exa
ta men te para vo tar mos a maté ria hoje.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Sr. Pre si den te, peço a pa lavra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Con ce do
a pala vra a V. Exª.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Presi den te,
haja vis ta que V. Exª propõe que as Li de ran ças -en
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trem num gran de acor do para vo tar ou tros pro je tos
ama nhã, gosta ria de saber qua is são as ma té ri as
para as qua is V. Exª está pro pon do a apro vação da-ur
gên cia.
Vo ta rei con tra o de cre to le gis la ti vo. Mas fa-ça
mos um acor do para que esse pro je to de de cre to-le
gis la ti vo, como os de ma is, cons te da pa u ta de ama
nhã. Vere mos se é pos sí vel a con cor dân cia do PSDB
no sen ti do de que to das as ur gên ci as se jam apro-va
das hoje e to dos os pro je tos sejam vota dos amanhã.
O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Sr. Pre si den te, peço a pala vra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Conce do
a pala vra a V. Exª.
O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
se gun do o Regi men to, as maté ri as que re ce bem-ur
gên cia de vem ser vo ta das de pois de duas ses sões
de cor ri das. Essa é a dis po si ção re gi men tal.
Para que se pos sa alte rar esse proce di men to, é
necessário haver um acor do de Lideranças. Faz par te
do princípio de prote ção da mi no ria a definição de que
acordo de Li derança só se realiazpor una ni mi da de.
Con cor do, to da via, com a posi ção do Se na dor
Ro me ro Jucá. Se se de finir que ocor re rá que bra de- in
ters tí cio por ma i o ria, essa me di da, en tão, va le rá para
to das as ma té ri as futu ras, in clu si ve para a CPMF.
O PSDB so li ci ta à Mesa o cum pri men to do Re-gi
men to Inter no. Entre tan to, opi nou apenas quanto a
esse de cre to le gis la ti vo. Agora, Sr. Pre si den te, o
PSDB so li ci ta à Mesa que apli que a nor ma re gi men tal
não ape nas ao de cre to legis la ti vo mas a to das as -ou
tras ma té ri as em re gi me de ur gên cia que se en con
tram so bre a mesa.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Sr. Pre si
den te, peço a pa lavra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Conce do
a pala vra a V. Exª.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, essa ma
- té
ria de que sou Re la tor, que tra ta da ver ti ca li za ção das
ele i ções e que apre cia a Re so lu ção do Tribu nal Su-pe
ri or Ele i to ral n.º 20.993, guar da em si mes ma uma- ur
gên cia: ou o Con gres so Na ci o nal apre cia esse de cre
to le gis la ti vo ago ra, ou esse per de a ra zão de ser, por
que não po de mos de ci dir essa ma té ria às véspe ras
das ele ições. Ape lo a V. Exª e a esta Casa para que
dis cu ta mos essa ma té ria, Sr. Pre si den te, mas te mos
tam bém de res pe i tar o Regi men to Inter no.
Pro po nho, por tan to, uma so lu ção téc ni ca para
sa ir mos des se im passe. Ama nhã V. Exª po de ria con
-
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vo car uma ses são ex tra or di ná ria logo após a Ordem
do Dia da ses são or di ná ria, quan do pode ría mos apre
ci ar esse de cre to le gis la ti vo. Acre di to quequo
o rum
ama nhã será su fi ci en te para de li be ra ções. V. Exª -po
de rá tam bém in ver ter; ou seja, con vo car sessão -ex
tra or di ná ria pela ma nhã, para, in clu si ve, apre ci ar as
ma té ri as em re gi me de ur gên cia e, de po is, na ses são
or di ná ria, pode ría mos apre ci ar o de cre to le gislativo.
Esta Casa tem que di zer se concorda ou não
com a inter pre ta ção do TSE. Con tamos com um pa- re
cer subs tancioso, sus ten ta do em pare ce res de juristas
como Paulo Bros sard , Ives Gan dra e Sau lo Ramos.
A maté ria é uma inovação que esta Casa ja ma is
en fren tou e que os Tri bu na is tam bém não en fren-ta
ram de ma ne i ra a se di men tar uma ju ris pru dên cia- re
man so sa e pacífica.
Por isso, nes te momen to, o Con gres so, sen-tin
do-se fus ti ga do por uma usur pa ção ine quí vo ca do -Tri
bu nal Su pe ri or Ele i to ral, que, em sua ca pa ci da de de
re gu la men ta ção, tem exor bi ta do, ido mu i to além da
sua com pe tên cia re gu la men tar, ino vou, inequi vo-ca
men te, re gras no meio do pro ces so elei to ral, ou seja,
em um pe río do infe ri or a um ano, con for me alu de o
art. 16, de ve rá se ma ni festar acei tan do ou não essa
in tro mis são ino por tu na, que insta u rou o pâ ni co, a -ins
ta bi li da de, a in se gu ran ça no pro ces so ele i to ral.
O decre to le gis la ti vo é o ins tru men to útil, apro
pri a do e ine quí vo co no afasta men to de toda in ter pre
ta ção que vi o le a sua compe tên cia le gis la ti va do Con
gresso.
É nes se cami nho, Sr. Pre si den te, que con clamo
o Sena do da Re pú bli ca, para que haja uma de cisão.
Quem for fa vo rá vel vota rá como im pe ra ti vo de cons
ciên cia favorável. Quem enten der dife ren te votará
con tra. Ne nhu ma ani mo si da de, ne nhu ma
capitis diminutio ao Re la tor, àque les que en ten dam de uma
ou de ou tra for ma.
Por isso, Sr. Pre si den te, o nos so ape lo é no sen
ti do de bus car mos os ins tru men tos le ga is, aten dendo
ao Re gi men to e dan do a cele ri da de ao caso.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Se nador
Amir Lan do, V. Exª, que dis cor reu tão bem so bre o-as
sun to, apre sen ta al gu ma su ges tão?
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Sr. Pre si
den te, nossa su ges tão é a de que ama nhã, pela ma
nhã, te nha mos uma ses são ex tra or di ná ria, para apre
ci ar as ur gên ci as, ex ceto o Decre to Le gis la ti vo nº5,
que já foi apre ci a da.
Logo após, te ría mos a sessão or di ná ria. Assim,
ha ve ria o inters tí cio de duas ses sões, a de hoje e a de
ama nhã, e pode ría mos apre ciar a maté ria.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Sena dor
Amir Lan do, que ro es cla re cer a V. Exª que, com re
- fe
rên cia ao Reque ri men to nº 61 , que tra ta do Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 6, re fe ren te à ver ti ca li za ção ou
às Ele i ções de 2002, a ur gên cia já foi vota da. Esta
mos, aqui, ten tan do en con trar uma fór mu la para -su
pe rar o in ters tí cio de duas ses sões.
Devo escla re cer que a ma té ria do de cre to le gis
la ti vo não é cons ti tu ci o nal. Qu an do da vota ção – que
ro apenas pres tar um de po i men to à Casa –da imu-ni
da de par la men tar, tra ta va-se de emen da cons ti tu-ci o
nal, as Li de ran ças, por una ni mi da de, re sol ve ram- in
ter rom per ou eli mi nar in ters tí ci os. Encon tra mos uma
fór mu la re gi men tal, o que foi feito por una ni mi da de. A
vo ta ção da ma té ria não ocor reu de for ma unâni me.
Mas hou ve una ni mi da de, em meu ga bi ne te, de to dos
os líde res par ti dá ri os no acor do, por se tra tar de ma
té ria cons ti tu ci o nal. Mu i tos dos que es ta vam a favor,
pos te ri or men te, vota ram con tra, tan to é fato que a
taxa de ilu mi na ção pú bli ca caiu, e a ou tra foi aprovada
por una ni mi da de.
Gos ta ria de re co lher su ges tões.
Está ins cri to o Sena dor Wal deck Orne las, a
quem pas so a pa la vra.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, gos taria que V. Exª me inscrevesse.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Sr. Presi den te, tam bém faço a mes ma so licitação.
O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Sr. Pre si den te, tam bém peço a mi nha ins cri ção, por
favor.
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Presi den te, Srªs
e Srs. Se na do res, foi invocado o meu tes te mu nho, e
de se jo lembrar à Casa que, na que la oca sião, nos ma
ni fes ta mos con tra a que bra do in ters tí cio.
Qu an do da vo ta ção da emen da consti tu ci o nal
da imu ni da de par la men tar, eu, os Se na do res Ber nar
do Ca bral, Pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia da Casa, Jef ferson Pé res e Tião
Vi a na nos ma ni fes ta mos con trari a men te à que bra do
in ters tí cio. Re cor do mu ito bem, Sr. Pre si den te, que
cha mei a aten ção da Casa para o pre ce den te pe ri-go
sís si mo que es tá va mos abrin do, pois emen da cons
- ti
tu ci o nal é o li mi te. Se se fle xi bi li zam nor mas quanto a
isso – e a Consti tu i ção é ca u te lo sa a esse res pe i to -, é
exa ta men te por que é a Cons ti tu i ção que ga ran te a
es ta bi li da de das ins ti tu i ções.
Então, pre va le ceu, na que la oca sião, con tra a
ma ni fes ta ção da von ta de des ses qua tro, um acor do
unâ ni me dos Lí de res. Peço a V. Exª, in clu si ve, que
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man de re co lher as no tas ta qui grá fi cas da que la ses
são, por que, cer ta men te, o as sun to retor na rá na hora
em que che gar a esta Casa a Emen da Cons ti tu ci o nal
da CPMF.
Nes se caso, não se tra ta de uma emen da cons
ti tu ci o nal. Sem em bar go, tem sem pre sido ado tado
tam bém o cri té rio do acor do de li de ran ças, do enten
di men to da Casa, pelo me nos, da não-ob je ção, para
que as ma té ri as se jam inclu í das em pa u ta. Mas não
po de mos, Sr. Pre si den te, de forma al gu ma, ace i tar a
pro pos ta que faz o Lí der do Go ver no, Sena dor Ro me
ro Jucá, de que pre va le ça sem pre a vonta de da ma- io
ria. Já se pas sou o tem po da demo cra cia de Rous-se
au, quan do a ma i o ria im pu nha à mi no ria a sua von- ta
de, in de pen den te men te de qual quer outra co isa. Não,
as regras hoje são ou tras. As regras hoje são de uma
de mo cra cia mais de mo crá ti ca, que re quer a par-ti ci
pa ção de to dos, para que possa ser mu dada.
Mes mo as sim, em re lação à emen da cons ti tu-ci
o nal, re i te ro e re a fir mo o meu pon to de vis ta: não -de
ve ria nun ca ter sido ace i ta a que bra do in ters tí cio.
Na épo ca, ale gou-se que a opi nião públi ca que
ria a ca be ça do Con gres so, se não hou vesse a vo-ta
ção, por que en cer rar-se-ia o perío do legis la ti vo.
Hoje, já es ta mos ten do o exem plo de que o pre
ce den te peri go so ten de a pro li fe rar, a se re pro du zir. E
pre ci sa mos evi tar que isso acon te ça, em nome da
res pe i ta bi li da de do Se na do Fe de ral e do res pe i to à
opi nião pú bli ca e à de mocracia.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, fui cita do pelo Se na dor Wal deck Orne
las, que afir mou algo que eu não fiz. Por tan to, eu gos
ta ria de res pon der ao Se na dor.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Se nador
Ro me ro Jucá, V. Exª já fala rá.
Vou conce der a pala vra aos Se na do res, pela -or
dem de ins cri ção. Ago ra é a vez do Se na dor Re nan
Ca lhe i ros.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, re u ni mos o Colé gio de Lí de res e foi
re a li za do um es forço para des tran car a pa u ta do Se
nado Fe de ral, mas estou mu i to pre o cu pa do, por que o
que dá para rir dá para cho rar.
As pessoas que ago ra estão difi cul tan do a re
- ti
ra da des se in ters tí cio re gi men tal tam bém di ficultarão
qual quer inters tí cio pos te ri or.
De modo que que ro re no var o ape lo para a im
por tân cia da vota ção dessa maté ria. Esta mos em -ple
no pro ces so ele i to ral, e o País se sur pre en deu com
essa nor ma ti za ção das ele i ções pelo TSE, que, evi
-
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den te men te, exor bi tou, e pre cisamos fazer al gu ma
coisa.
Por tan to, re no vo o apelo. Tere mos que dis cu tir a
tra mi ta ção da CPMF e, se não hou ver um ges to do
PSDB e da Li de ran ça do Go ver no, o pro ces so será- di
fi cul ta do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Sena dor
Ge ral do Melo com a pa la vra, depo is o Sena dor José
Agri pi no e, logo após, o Se na dor Ade mir Andra de.
O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, que ro de i xar bas tan te cla ro
que a res pon sa bi li da de do PSDB, nes te caso, em-re
la ção in clu si ve à CPMF, nem é ma i or nem me nor do
que a do PMDB. Por que, até onde sei, é um ali a do do
Go ver no tão res ponsável quan to o PSDB pela tra-mi
ta ção de ma té ri as de in te res se cru ci al para o País,- es
pe ci al men te – e que ro re gis trar cla ra men te – a CPMF.
E des de já, em pre sen ça do Ple ná rio, di vi do com o
Se na dor Renan Cal lhe i ros, além evi den te men te da
Li de ran ça do Go ver no, a respon sa bi li da de pela con
du ção do pro ces so le gis la ti vo en vol ven do a tra mi- ta
ção da CPMF no Se na do Fe de ral.
Não ace i to, ab so lu ta men te, que se pos sa pre
ten der que o fato de ter mos to ma do a po si ção que- to
ma mos com re la ção à ur gên cia es ta be le ça um pre-ce
den te que vá en se jar o di re i to a um tro co no futu ro.
Não se tra ta dis so. Tra ta-se da de fi ni ção res ponsável
em re la ção a as sun tos – e concor do com o Se na dor
Re nan Ca lhe i ros com re la ção à ques tão do TSE – da
ma i or gra vi da de. Ago ra, ser da ma i or gra vi da de não
sig ni fi ca que es te ja mos to dos de acor do com a tese
de que se deve revo gar o que foi feito. O Sena dor Amir
Lan do fez, bri lhan te men te, uma co lo ca ção, como -an
te ce den te a uma pro pos ta que for ma li zou a Casa e
que re ce bo com o res pe i to ha bi tu al pelo ju ris ta que é,
pelo Se na dor que é.
A colo ca ção do Se na dor Amir Lan do de mons tra
que se tra ta de uma ques tão que pre cisa ser dis cu
- ti
da. Não se pode che gar aqui com um sam ba de uma
nota só: as pes so as com en ten di men to con trá rio che
gam aqui e re pe tem seus ar gu men tos. Não se abriu
ain da à Na ção, à so ci e da de, a esta Casa, a opor tu- ni
da de de discu tir o assunto. Pela pri me i ra vez, falou-se
mu i to na ori gi na li da de da me di da do TSE. Vai ser a
pri me i ra vez em que não se anu la uma de ci são, uma
nor ma, mas uma in ter pre ta ção. Qu e re mos de cla rar
ofi ci al men te que a for ma como o TSE in ter pre ta a lei
está er ra da. De vemos anular a ma ne i ra como o TSE
in ter pre tou a lei.
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Não te nho co nhe ci men to de qual quer lei, por- ta
ria ou re so lu ção novas. Te nho conhe ci men to de uma
in ter pre ta ção do Tri bu nal. Não estou apre sentando
um ar gu men to con tra ou favor, es tou ape nas mos
tran do como este as sun to compor ta uma dis cussão
que en ri que ce rá a deci são to ma da. Será uma de cisão
en ri que ci da por um de ba te fecun do, amplo, por meio
da qual se pos sa ve ri fi car se o que foi fei to é re al men
te o ab sur do que se diz. Se for, que se haja em con-se
qüên cia.
No en tan to, che gar mos com um pro je to de de
cre to le gis la ti vo que não se pare ce com uma Casa
cha ma da Se nado Fe de ral. A Nação espe ra que esta
seja a Casa da mode ra ção, do equi lí brio. A Casa que
in ter fe re para re du zir os exces sos, para acalmar os
âni mos, para tra zer as águas tu mul tu o sas para den tro
do seu le ito. O Sena do Fe de ral não pode, tam bém,
as su mir uma de ci são que che ga para ser vo ta da com
ur gên cia. Ime di a ta men te de pois de votar a urgência,
atro pe la-se o Re gi men to para vo tar algo que, no fi nal
das con tas, é ape nas uma de ci são que nos co lo ca em
con fron to com um Tri bu nal su peri or do País.
Cre io, por tan to, Sr. Pre si den te, que se tra ta de
- a
uma ques tão grave, de uma ques tão sé ria. As re
ções ex ci ta das que já per ce bo ao meu re dor bem -de
mons tram o quan to o assun to com por ta uma dis cus
são.
Por isso, Sr. Pre si den te, que ro rei te rar a po sição
que já de cla rei e ma ni fes tar a mi nha opi nião so bre a
pro pos ta constru ti va do Se na dor Amir Lan do. S. Exª
pro cu rou, com a sua ex pe riên cia e com pe tên cia, -en
con trar uma sa ída pro pon do que se fi zes se uma ses
são or di ná ria e outra extra or di ná ria. Com isso, aten
der-se-ia a dis po si ção re gi men tal. Infeliz men te, o -tex
to re gi men tal não per mi te a aplica ção des sa pro pos
ta. Expres sa men te, o Regi men to da Casa de ter mi na
que a vo ta ção se faça após 2 sessões de li be ra ti vas
or di ná ri as. Uma ses são ex tra or di ná ria fere o Re
- gi
men to tan to quan to o feri ría mos se votás se mos esta
ma té ria hoje.
Por essa ra zão, o PSDB não con cor da com a
pro po si ção do Se na dor Amir Lan do e in sis te no -en
ten di men to de que, pela ne ces si da de de dis cu tir mos
mais pro fun da men te a de cisão do Se na do e, com
isso, to mar mos uma posi ção ma du ra, re fle ti da, se
cum pra o Re gi men to, para ter mos to dos opor tu ni-da
de de dis cu tir a ma té ria.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – O no bre
Se na dor me con ce de um apar te?
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vamos
obe de cer à or dem de ins cri ção. Se na dor Re nan Ca
lhe i ros, te rei imen so pra zer em lhe con ce der a pala vra
em se gui da.
Con ce do a pala vra ao Se na dor José Agri pino.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, mas peço a pa la vra para uma ex plicação
pes so al.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Sena dor
Renan Ca lhe i ros, para uma ex plicação pessoal rá pida.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Sr. Pre si
den te, tam bém pre ci so dar uma ex pli ca ção pes so al,
por que fui ci ta do in de vi da men te.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Para
um ex pli ca ção pesso al. Sem revi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, pen so que é im por tan te que não de-i xe
mos dú vi da, ab so lu ta men te ne nhu ma dú vi da nes ta
dis cus são, até por que se he si ta ção aqui hou ver será
mu i to ruim. Por tan to não acre di to que haja exa cer-ba
ção de âni mos, mu i to pelo con trá rio.
O PMDB, Sr. Pre si den te – é impor tan te que se
diga mais uma vez –, quer que a CPMF tra mi te o mais
ra pi da men te pos sível nesta Casa do Con gres so Na
ci o nal. De seja tam bém que essa tra mi ta ção ocor ra
com bom sen so, com equi lí brio, com in te li gên cia, o
que pre ci sar ser fei to, para que seja ra pi da men te
apre ci a da e vo ta da. É im por tan te que se diga isso: no
que de pen der do PMDB, va mos vencer pra zos, - in
ters tí ci os, o que for neces sá rio.
La men tei e lamen to no va men te que a Li de ran ça
do PSDB não es teja co la bo ran do com esse en ten-di
men to, que, mais adi an te, va mos fazer, não com re
- la
ção ao PMDB, mas às ou tras Li de ran ças do Con gres
so Naci o nal. Não es ta mos con versando. O que ve-ri fi
ca mos hoje aqui é re sul ta do da au sên cia ab so lu ta de
con ver sa. Não acre di to em Li de ran ça que age des sa
for ma. Para que o Go ver no pos sa am pli ar sua sus ten
ta ção, ele pre cisa con versar.
Na úl ti ma ter ça-fe i ra, fize mos uma re u nião, con
vocada por V. Exª, em que acer ta mos, sim, que ía mos
vo tar hoje, quar ta-feira. La men ta vel men te, o Se na dor
Ge ral do Melo não es tava pre sen te na re união. É uma
pena que S. Exª te nha falta do.
O Sr. Geraldo Melo (Blo co/PSDB – RN) – Não
fal tei, Se nador.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Isso tu mul tu ou e di fi cul tou o bom anda men to da ses
são. Tivemos que man ter a posi ção e avan çar no
rumo da vo ta ção do de cre to le gis la ti vo, que, di feren
te men te do que pen sa o Se na dor Ge ral do Melo, é um
co man do consti tu ci o nal. Tra ta-se do in ci so XI do art.
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49 da Cons ti tu i ção Fe de ral, que dis põe que é nos so
de ver ze lar pela pre ser va ção de nos sa com pe tên cia
le gis la ti va toda vez que ato nor ma ti vo de ou tro Po der
in flu ir com re lação à sua in ter pre ta ção. É um co man
do cons ti tu ci o nal. V. Exª não pode di zer que es ta mos
a que rer tu mul tu ar a re la ção entre os Pode res. É o
con trá rio: que re mos, com bom sen so, equi líbrio,
aber tu ra, conver sa ção, esta be le cer os limi tes cons
- ti
tu ci o na is para que um Po der não in vada a atri buição
de ou tro, por que, se isso ocor rer, ha ve rá tu mul to na
re la ção que deve ser har mô ni ca, que a Cons ti tu i ção
tam bém reza.
La men to. Esse cli ma não pode con ti nu ar, o País
não en ten de ria; é im por tan te que conver se mos, que
as Li de ran ças conver sem, que o Go ver no tenha -hu
mil da de para que avan ce mos na pa u ta, ten do cada
vez mais pro du ti vi da de legis la ti va.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor José Agri pi no, que há mu i to tem po
aguar da a opor tunidade.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, eu que ria,
ini ci al men te, di zer que o PFL con cor da e até de seja
vo tar o pro je to de de cre to le gis la ti vo de au to ria do-Se
na dor Re nan Ca lhe i ros; as si na mos a ur gên cia e nos
dis po mos a votar hoje. Mas te mos uma dú vi da que
nos pre o cu pa mui to e nes se sen ti do faze mos uma
con sul ta à Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Pois não,
Se na dor.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Apresen
ta-se uma dú vida em tor no de ur gên cia ur gen tís si ma
que no meu en ten di men to se con se gui ria na me dida
em que ti vés se mos a una ni mi da de dos Lí de res.
Pelo en ca mi nha men to das discus sões, pa re ce
que há uma in ter pre ta ção – e aí é que que ro a di ri-mi
ção da dú vi da por par te de V. Exª – de que, em se -tra
tan do de emen da cons ti tu ci o nal – PEC –, para que se
dis pen sem os in ters tí ci os. Para que se con siga ur gên
cia ur gen tís si ma faz-se ne ces sá rio e im pe ri o so a apo
sição das as si na tu ras de to dos os Lí de res de to dos os
Par ti dos na Casa, o que não acon te ce ria para ma té
- ri
as ordi ná ri as, caso des te PDL em dis cussão, que -exi
gi ria – supo nho eu, e essa é a dú vi da, re pi to, que que
ro ver di ri mi da pela Mesa – a ma i o ria sim ples ou a
ma i o ria abso lu ta para en se jar a dis pen sa de inters
- tí
cio e a vota ção em re gi me de ur gên cia. Se por ven tu ra
a Mesa inter pre tar que em qual quer cir cunstância,
seja ma té ria or di ná ria, seja PEC
, exi ge-se a una nimi
dade, nós concordamos que a maté ria se subme ta ao
crivo das duas sessões or di ná ri as, para que não fi- ra
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mos o Regimento Inter no e pos samos conti nu ar tra-mi
tando em linha de coerência. Caso a Mesa inter pre te,
no entanto, que para a PECes exige una ni mi da de dos
Lí de res, mas para ma té ri as or di ná ri as ape nas a ma
- i
o ria sim ples, ma nifestamos nossa po sição de que -so
mos favo rá ve is à vota ção des te PDL nes te momen to.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Sena dor
José Agri pi no, já te nho uma opi nião for ma da a res pe
- i
to dis so, mas não que ro falar an tes de ou vir to dos os
ora do res. Então eu peço a V. Exª que aguar de. Eu
ano tei a ques tão levan ta da por V. Exª e esteja cer to
de que vou res pon dê-la. Estou até pre pa ra do para
fazê-lo; não será agora porque que ro ouvir os de ma is
ora do res. Farei tudo por or dem de ins cri ção, pe dindo
pa ciên cia a to dos por que acho que o mo men to é -im
por tan te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Conce do
a pala vra ao Sena dor Ade mir Andrade.
Estou ob ser van do a or dem de ins cri ção. De po is,
falarão o Sena dor Se bas tião Ro cha e o Se na dor José
Edu ar do Du tra.
Como o Se na dor Amir Lan do já falou uma vez e
é Re la tor deste decre to que es ta mos dis cu tin do, S.
Exª pode fa lar a qual quer mo men to, con tu do peço a V.
Exª que se pro nun cie por úl timo.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Pela or
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, que ro
fazer um escla re ci men to em nome do meu Par tido,
pela Li de ran ça do PSB, in clu si ve no momen to da que
la emen da cons ti tu ci o nal das imu ni da des par la men
ta res.
Sr. Pre si den te, está mais do que cla ro que a -de
ci são do Su pe ri or Tribu nal Ele i to ral in te res sa ao
PSDB e ao Go verno. Isso é ób vio. Essa de ci são foi- to
ma da para aten der a um in te res se do Go ver no, é uma
de ci são ar bi trá ria do Su pe ri or Tri bu nal Ele i to ral, é
uma de ci são que con fron ta o Con gres so Naci o nal,
que usur pa as funções do Con gres so Na ci o nal e, por
isso mes mo, deve ter uma res posta a altu ra do Con
gres so Na ci o nal. Nós de ve mos votar este de cre to- le
gis la ti vo, nós deve mos votar a emen da cons ti tu ci o nal,
cujo Re la tor foi o Sena dor José Fo ga ça, e nós ain da
te mos as Adins do Su pre mo Tribu nal Fe de ral.
Está mais do que cla ro que o Su pe ri or Tri bu nal
Ele i to ral usur pou das suas fun ções, legis lou; não- re
gu la men tou, le gis lou. Quan do o Se na dor Ge raldo
Melo fala em confron to, nós nos sen ti mos confron-ta
dos. O Su pe ri or Tri bu nal Ele i to ral con fron tou a to dos
nós. Con fron tou o Con gres so Na ci o nal, hu mi lhou o
Con gres so Na ci o nal, usur pou de suas funções, des
res pe i tou a le gis la ção bra si le i ra, afron tou-a. Fez o
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que o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so e o
PSDB de sejavam. Então o PSDB, evi den te men te,
está cri an do toda es pécie de di fi cul da de para man ter
a deci são do Su pe ri or Tribu nal Ele i to ral.
Ago ra, Sr. Pre si den te, inde pen den te men te -dis
so, in de pen den te men te de ser o Par ti do Soci a lis ta
Bra si le i ro o Par ti do que mais de seja der ru bar essa
de ci são do Su pe ri or do Su pe ri or Tri bu nal Ele i to ral,
que ro de i xar cla ro a V. Exª a nos sa po sição. E no meu
en ten di men to V. Exª não terá ou tra in ter pre ta ção que
não o cumpri men to do Re gi men to des ta Casa. E o
cum pri men to do Re gi men to desta Casa é cla ro, Sr.
Pre si den te. Qu an do hou ve a que bra do in ters tí cio da
emen da cons ti tu ci o nal da imu ni da de par la men tar, e a
una ni mi da de dos Lí de res des ta Casa con cor dou com
a que bra do in ters tí cio, hou ve re sis tên cia de dois ou
três Se na do res desta Casa. Enten di eu ser er rado
des res pe i tar a deci são de dois ou três Se na do res
por que não pre cisava ser uma Li de ran ça: bas tava
que um úni co Sena dor não con cor das se, e o Re- gi
men to não po de ria ser que brado. Peço, Sr. Pre si den
te, toda a aten ção de V. Exª. Eu, evi den te men te, por
ra zões comple ta men te diver sas do Se na dor Ge raldo
Melo, te nho que con cor dar com S. Exª. A Mesa não
tem ou tro ca mi nho se não vo tar os re que ri men tos, os
pro je tos em ur gên cia no pe río do que o Re gi men to-es
ta be le ce. E re i te ro que, ain da que to das as Li de-ran
ças con cor das sem, se um úni co Se na dor desta Casa
dis ses se que não ace i ta va, o Regi men to te ria que ser
cum pri do por que é a re gra que te mos de obe decer,
Sr. Pre si den te.
O que ocorreu na emen da da imu ni da de par-la
men tar foi um erro. Quan do eu ad mi ti na re união,
como Lí der do PSB, que que brás se mos to dos os- in
ters tí ci os da tra mi ta ção da emen da consti tu ci o nal, eu
o fiz na pressu po si ção de que to dos os 81 Senadores
con cor da ri am. Uma úni ca dis cor dân cia, seja de um
Se na dor Líder ou não, so bre a que bra do Re gimento,
a Mesa tem que cum prir nos so dis positi vo in ter no.
Por tan to, no meu pon to de vis ta, V. Exª tem de aten
der, por ra zões obvi a men te com ple ta men te di feren
tes, o que su ge re o Se na dor Ge ral do Melo, ou seja,
res pe i tar duas sessões or di ná ri as para sub me ter -es
tes pro je tos à votação.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Natu ral
men te, quem tem que in ter pre tar o Re gi men to é a
Mesa, e quem não con cor dar terá que re cor rer. Mas
esta Pre si dên cia está ado tan do um cri té rio alta men te
de mo crá ti co: vai pe dir ao Sena dor Se bas tião Ro cha e
aos de mais Se na do res que se pro nun ci em no pra zo
de cin co mi nu tos para que a Mesa se pro nun cie a res
peito.
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O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT- AP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
V. Exª usou a pa lavra demo cra cia.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Cla ro.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT– AP.)
– E sse tem sido o com por ta men to de V. Exª à fren te
des ta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – E con-ti
nu a rá sen do o mes mo.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Com equi lí brio e sen satez. Acre di to que a Mi no ria
es pe ra de V. Exª uma de ci são sábia para que, de fato,
a tra di ção seja res pe i ta da, e o in ters tí cio somen te
pos sa ser su pe ra do no caso de con cor dân cia de -to
dos os Lí de res. É as sim que tem ocor ri do nes ta Casa
e assim es pe ro que V. Exª de cida.
Mas, Sr. Pre si den te, acre di to que te nha uma-sa
í da. Vejo que V. Exª de se ja, por ou tro lado, aten der à
von ta de da Ma i o ria, que é vo tar este de cre to le gis-la ti
vo com ra pidez. Eu já anun ci ei o meu voto con trá rio
ao decre to le gis la ti vo. Vota rei contra, no mé ri to; não
que ro aqui dis cu ti-lo, no mo men to opor tu no o farei. V.
Exª, pa re ce-me, de se ja de al gu ma forma aten der à
von ta de da Ma i o ria, que é vo tar esta ma té ria com bre
vi da de. Então te nho uma su ges tão: trans for mar a ses
são de sex ta-fe i ra em sessão ordi ná ria e vo tar a ma
té ria na sex ta-fe i ra. Eu não es ta rei aqui, e o meu voto
já é de cla ra da men te con trá rio. Mas é uma possi bi li-da
de. Se são duas ses sões or di ná ri as, V. Exª trans forma
a ses são de sex ta-feira em or di ná ria e vota a maté ria
na sex ta-feira. Ou seja, aten dem-se àque les que -de
se jam vo tar a favor e aque les que, como eu, de se jam
vo tar con tra.
Fico pre o cu pa do com o PSDB por que pare ce
que o Par ti do de ci diu vestir a cara pu ça e as su mir, de
uma vez por to das, que in flu en ci ou o TSE na to mada
des sa de ci são, ou que é o ma ior be ne fi ciá rio dela.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Conce do
a pala vra ao Sena dor José Edu ar do Dutra.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre
- si
den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu tam bém sou favo- rá
vel ao mé ri to da maté ria e gos ta ria que pu dés se mos
votá-la o mais rá pido possí vel, mas, o fato de ser ma
- i
o ria cir cuns tan ci al nes sa ques tão, não me faz es que
cer que, de modo ge ral, so mos mi no ria.
O Re gi men to não é um li vro que se es go ta em si
mes mo e que, por tan to, deva ser con si de ra do algo a
par da re a li da de deque esta é uma Casa política. O
Regimento não prevê acordo de lideranças para mo- di
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fi cá-lo, para mo di fi car in ters tí ci os, nem emen da cons
ti tu ci o nal, nemei
l or di ná ria, nem lei com ple men tar.
O acor do de li de ran ças, por ser um fato po lítico,
acon te ce ou não, de pen den do da vonta de polí ti ca de
cada li de ran ça. Por tan to, Sr. Pre si den te, como o
PSDB não con cor da em que brar o in ters tí cio, al guns
es tão en ten den do isso como ves tir a ca ra pu ça. Não
vou en trar nes se mé ri to.
O Sr. Geraldo Melo (Blo co/PSDB – RN) – V. Exª
me per mite?
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Pois não. Eu não dis se que vestiu a cara pu ça;
eu dis se que ”al guns di zem“...
O Sr. Geraldo Melo (Blo co/PSDB – RN) – No dia
em que eu ti ver de vestir a ca ra pu ça, terei de agra-de
cer publicamente ao PDT, a quem se dev
e a ini ci a ti va.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, não há ou tra de ci são a ser to-ma
da a não ser mar car a vota ção para a segun da ses são
or di ná ria.
Em re la ção à pro pos ta do Se na dor Sebas tião
Ro cha, since ra men te, ten do em vis ta o lado prá ti co e
ob je ti vo, não vejo di ferença em votar esta ma té ria
ama nhã, sexta-fe i ra ou ter ça-fe i ra, por que já sa-be
mos o desti no que terá naCâ ma ra dos Deputados,
que é pre sidida pelo Depu ta do Aécio Neves, do PSDB,
que, em maté ria seme lhan te de ini ciativa de um De-pu
ta do, uti lizou-se da prer ro ga ti va de Pre sidente para- ar
quivar a maté ria. É ló gico que, nes te caso, não poderá
sim ples men te ar qui var a ma té ria de ofício. De ve rá
man dá-la à Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção, mas, com cer te za, naque la Casa não terá a
mes ma agili da de que teve no Se nado.
Sr. Pre si den te, res pe i ta mos a posi ção da Ban
cada do PSDB e so li ci ta mos que a ma té ria seja in clu
- í
da na pa u ta da segun da ses são or di ná ria para vo- ta
ção, ou seja, na pró xi ma ter ça-fe i ra.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Con ce do
a pala vra ao Sena dor Rober to Re quião. A se guir, fa
- la
rão o Se na dor Rome ro Jucá e o Rela tor. De po is a
Mesa de ci di rá.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,- pri
me i ro hou ve a mudan ça da le gisla ção ele i to ral. Qu
- e
ría mos o voto im pres so – te ria o con sen so unâ nime
dos bra si le i ros e da ria uma elei ção lim pa ao País –,
mas o Go ver no e o PFL, jo gan do jun tos na que le mo
men to, pa ra le la men te aos in te res ses do Pre si den te
do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, Minis tro Nel son Jo bim,
foram pro te lan do, pos ter gan do, e fi ze ram o Con gres
so Na ci o nal per der o pra zo. Acre di tan do que o Tri-bu
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nal co la bo ra va, pedi que o pro je to fosse re ti ra do de
pa u ta al gu mas vezes. Fi ca mos com uma ele ição al- ta
men te sus pe i ta, pois se rão usados
softwares si gi losos com pra dos de em pre sas pri vadas aos qua is nem
o próprio Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral tem aces so. Será
uma ele i ção re al men te discu tí vel, com to das as con
di ções de ser ma ni pu la da.
De po is, veio a ver ti ca li za ção,
novatio legis, cria ção de le gis la ção, in vasão da com pe tên cia do Le gis
la ti vo e que bra dos prin cí pi os bá si cos do Esta do de
Di re i to. Ago ra, no ple ná rio, per cebo que o PSDB está
fazendo um es forço tre men do para sus ten tar o ab sur
do. A agressão ocor reu no Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral,
e nós nos per de mos aqui em al gu mas inú te is fili gra
nas re gi men ta is para pos ter gar a vota ção e fazer com
o decre to le gis la ti vo do Se na dor Re nan Ca lhe i ros o
que já se fez com o meu pro je to de urna, acom pa nha
da de im pres so ra la cra da para, de fi ni ti va men te, mo
ra li zar o sis te ma elei to ral.
O juiz for ma o seu conven ci men to por meio do
co nhe ci men to de uma mul tião
d de in dí ci os, além das
pro vas nor ma is. Eu, como juiz des te pro ces so, acre
di to que hou ve, sim, pela pro fu são de in dí ci os ma- ni
fes ta dos, in clu si ve hoje nes te ple ná rio, um en ten- di
men to en tre o Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral e o Go ver
no para vi a bi li zar uma ele i ção ri go ro sa
e abso lu tamen te dis cu tí vel.
Fu tu ra men te, te rei de per gun tar ao meu ami go
Nel son Jo bim, Pre si den te do TSE, em quem devo-vo
tar, por que, se eu cair na es par re la de come ter um
voto que não seja do agra do do Go ver no e do Tri bu
nal, pro va vel men te al gu ma re so lu ção vai me ti rar do
pro ces so polí ti co.
Estou ame dron ta do. Estou aco var da do di an te
do ar bí trio do Go ver no e do Tri bu nal Su pe ri or Ele-i to
ral. O Esta do de Dire i to está sen do so ter ra do, e o -Se
na do da Re pú bli ca, que de ve ria, uni do, vo tar o pro-tes
to por meio da apro vação des te de cre to-lei de forma
rá pi da e defi ni ti va, pa ti na, he si ta, ti tu be ia. Flé bil e
frou xo, nega-se a to mar uma de ci são por fili gra nas- re
gi men ta is que já fo ram rom pi das de zenas de vezes
em ques tões cons ti tu ci o na is ao lon go da his tó ria do
Senado.
Vamos vo tar esta ma té ria de uma vez! Va mos
di zer ao Tribu nal Su pe ri or Ele i to ral que o Esta do de
Di re i to deve ser res ta be le ci do e que a in fra ção, a
agres são, ocorreu na que la Cor te, no seu ple no, quan
do vota ram uma con sul ta ou re so lu ção – seja o que
for – que alte ra o pro ces so le gis la ti vo e dei xa to dos os
par ti dos per ple xos, me nos o PSDB e o Go ver no da
Re pú bli ca.
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Durante o discurso do Sr. Roberto Re quião, o Sr. Ramez Tebet, Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pala vra ao Se na dor Rome ro Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para uma ex pli ca ção pesso al. Sem re vi são do ora
dor.) – Sr. Pre si den te, pedi a pa la vra, por que fui ci ta do
pelo Se na dor Waldeck Orné las e farei ape nas um -es
cla re ci men to.
Talvez eu te nha me expres sa do mal ou S. Exª
não es ti ves se aten to. Ao levan tar essa ques tão, eu
não pro pu nha que se mu dasse a re gra de en ten-di
men to en tre to das as Li de ran ças ou ma i o ria. Enten di
que a Mesa ti nha se pro nun ci a do no sen ti do de que
apro va ria por ma ioria e per gun tei en tão se ha via mu
dado a re gra ou não, que era o en ten di men to unâ- ni
me en tre os Lí de res. Por tan to, que ro dei xar isso cla ro
para que não per ma ne ça ne nhu ma dú vida de que
hou ve uma pro po si ção mi nha ou da Li derança do Go
ver no no sen ti do de mu dar o en ten di men to que pre-va
lece nes ta Casa, que é a una ni mi da de dos Lí deres
para mu dar qual quer in ters tí cio.
Mu i to obri gado.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Com a
pa la vra o Se na dor Lú dio Co elho.
O SR. LÚDIO COELHO (Blo co/PSDB – MS.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.)Sr.
– Pre si den te,
Srs. Se na do res, estou pres tan do aten ção nas dis cus
sões e me lem bran do do que te nho ouvi do no inte ri or
do meu Esta do. Essa par te do inters tí cio, do pra zo- en
tre ses sões para apro vação de de ter mi na do as sunto,
faz par te do ri tu al do nos so tra ba lho, faz par te do tem
po ne ces sá rio ao ama du re ci men to do en ten di men to
a respe i to de deter mi na do as sun to para que se jam- to
ma das de ci sões cor re tas. Sr. Pre si den te, isso é do- es
pí ri to do Sena do Fe deral. Pen so que V. Exª não po-de
rá abrir mão do que está no Re gi men to de nossa
Casa. Alguns Se nadores dis se ram que o Tribu nal -Su
pe ri or Ele i to ral to mou essa de ci são de acor do com o
PSDB. Não en ten do esse ra ci o cí nio, por que cada
Par ti do toma uma po si ção em cada re gião do Bra sil.
Tenho es cu ta do das pesso as comuns o apo io a essa
de ci são do Tribu nal Su pe ri or Ele i to ral, a essa ver ti- ca
li za ção que, in clu si ve, har mo ni za me lhor o desem-pe
nho das ban cadas. Uma ban ca da que num Esta do
co li gou com um par ti do e, nou tro Esta do, com um- di
fe ren te, às vezes em lu ga res onde a po lí ti ca é mu ito
ra di cal di fi cul ta a po sição na ci o nal do par ti do.
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Con si de rei mu i to acer ta da a deci são do Tri bu nal
quan do se pro nun ci ou ao ser provo ca do, ba i xan do o
ato da me lhor ma ne i ra que en ten deu. Pode mos di ver
gir da po si ção do Tri bu nal, mas ele deu a res posta
que en ten deu mais ade qua da à lei.
Des sa ma ne i ra, Sr. Pre si den te, pen so que de-ve
ría mos aguar dar o tem po há bil para vo tar mos o de
cre to le gis la ti vo.
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caos, a de sor dem, o desres pe i to às re gras, o desres
pe i to à pa lavra dada, a que bra do prin cí pio de hon ra,
pen so que não fi ca ria bem para o Se na do Fede ral. E
V. Exª tem demons tra do o de sejo per ma nen te de con
du zir as ques tões com so bri e da de, auscul tan do, sen
tin do o que pen sa a Casa.
Por essa ra zão, enten do que a de cisão do TSE
fere de fato a Consti tu i ção Fe de ral por que deter mi na,
cria uma lei, es ta be le ce uma nor ma que alte ra as ele
- i
Durante o discurso do Sr. Lúdio Coeções sem res pe i tar o prin cí pio da anua li da de. Enten
lho, o Sr. Romeu Tuma, deixa a cadeira da
do que a de ci são do TSE é uma in ter pre ta ção equi-vo
presidência, que é ocupada pelo Sr. Ramez
ca da, res tri ti va, da Consti tu i ção Fe de ral. Mes mo- as
Tebet, Presidente.
sim, gos ta ria de ver o de cre to le gis la ti vo aprovado,
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
mes mo enten den do que não é o me lhor ins tru men to.
pa la vra o Se na dor José Fo gaça.
E V. Exª deve conti nu ar agin do da forma como vem
O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS. Pela
agin do desde o momen to em que as su miu a cadeira
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
pre si den ci al do Se na do Fe de ral, ou seja, cum prindo
V. Exª está ado tando um pro ce di men to de mo crá ti co
sua pa lavra e cumprin do as re gras.
que diz bem do per fil e do com por ta men to par la men
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Mui to
tar de V. Exª: está ou vin do o Ple ná rio para, en fim, -ma
obri
ga
do a V. Exª.
ni fes tar a sua de cisão.
Con
ce do a pala vra, como úl ti mo ora dor, ao Se
Temos vis to, na ex pe riên cia his tó ri ca do Se-na
na dor Amir Lan do.
do, que es ses acor dos cir cuns tan ci a is ou mes mo apli
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Pela or dem.
ca dos a um de ter mi na do seg men to, a um de ter mi-na
Sem
re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
do blo co de tem po, são acor dos que não ul tra pas sam
Se
na
do res, hoje Rui Bar bo sa foi evoca do vá ri as -ve
as legis la tu ras, são fei tos den tro de um mes mo con
zes
nes
ta Casa. Tam bém faço uma evoca ção a Rui
jun to, de uma mes ma le gis la tu ra. As pesso as que- fa
Bar
bo
sa.
Inter pre tan do a pri me i ra Cons ti tu i ção da
zem es ses acor dos são Se na do res que se en con tra
rão aqui no dia se guin te, com a pa la vra dada, com um Re pú bli ca, de 1 891 , no art. 1 8, Rui falava so bre o- Re
com pro mis so de hon ra a ser cum pri do. Eles es tão -ba gi men to: ”O Re gi men to é a nor ma que re gu la men ta
se a dos num prin cípio de hon rar a pa la vra. Não há-re os tra ba lhos das Ca sas Le gislativas“. E diz mais: ”O
gra no Re gi men to. Não há nor ma al gu ma, nem na Par la men to pode ter o Re gi men to que en ten der e
Cons ti tu i ção, ou em qual quer lei or di ná ria, ou re so
- lu apro var, mas não pode de sobedecê-lo“.
ção do Se na do, que nos per mi ta mon tar uma so lução.
Eu apren di es sas li ções, e quan do vim para esta
A solu ção vem por meio des ta re gra de hon ra, o cum
Casa, Sr. Pre si den te, tra zia na mi nha baga gem es ses
pri men to da pala vra.
en si na men tos de Di re i to Cons ti tu ci o nal. Toda via, o
Qu an do V. Exª de ci diu que brar os in ters tí ci os-re con ví vio aqui fez mu dar aqui lo que era a pu re za da
la ti vos à Emen da Cons ti tu ci o nal da Imu ni da de Par
- la dou tri na dos ma i o res do Di re i to Pá trio. Pode ria an dar
men tar, havia um acor do com una ni mi da de. E a una
por Pon tes, por Ma xi mi li a no, por tan tos ou tros que me
ni mi da de não é a da Casa, é a ins ti tu ci o nal. E o que é
en si na ram al guns prin cí pi os de Di re i to Cons ti tu ci o nal.
a una ni mi da de ins ti tu ci o nal que está em vi gor? É a
No en tan to, a práti ca aqui foi dife ren te: o Regi men to
ex pres sa na pala vra dos Lí de res. E aí, com todo o res
sem pre foi atro pe la do, e o foi exata men te por essa
pe i to e con si de ra ção a quem pen sa di fe ren te, cre io
po
si ção de acor do de Li de ran ça, como bem acen tu ou
que, ao pre ser var esse prin cípio da una ni mi da de, V.
o
Se
na dor Fo ga ça, com mu i ta pro pri e da de. Esse -en
Exª está tam bém pre ser van do de mo cra ti ca men te o
ten
di
men to pa cífico, mui tas vezes, vio len tou a mim,
di re i to das mi no ri as. A que bra da lei, a que bra do -Re
aqui
lo
que eu en ten dia da obe diên cia res tri ta às dis
gi men to, o rom pi men to de uma nor ma até pode ser
po
si
ções
do
Re
gi
men
to.
fe i to, como dis se, nes se blo co his tó ri co, nes se seg
Não vou falar so bre a Pre si dên cia de V. Exª, -so
men to de tem po que é uma le gis la tu ra. Por que os -ho
bre
a
con du ção do seu tra ba lho, por que não pos so- re
mens e as mu lhe res que aqui es tão aqui es ta rão no
al men te fazer qual quer im pu ta ção des sa natu re za.
dia se guin te para, per ma nen te men te, se rem lem bra
dos a hon rar a sua pa la vra. O con trá rio, que se ria o Não me lem bro. Se hou ve al gum fato dessa natu re za,
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eu não es ta va pre sen te. Qu e ro crer que re al men te
não hou ve.
Ago ra, o que se quer, sem pre, é a lei da van-ta
gem mo men tâ nea. Qu an do in te res sa uma in ter pre- ta
- i
ção para favo re cer aque le ou este en ten di men to, mu
tas ve zes esta Casa se dobrou. E, nes te caso espe- cí
fi co – in clu si ve que ro fazermea culpa –, re fe ri-me a
uma in ter pre ta ção de cir cuns tân cia por que falou-se
aqui na ne ces si da de de duas ses sões de li be ra ti vas,
- ri
não ha via sido acres cen ta do o qua li fi ca ti vo “ordi ná
as”. Evi den te que, nes sas cir cuns tân ci as, numa si tu
- a
ção de afoga di lho, pro pus uma sa í da que não é ade
qua da por que, com pul san do o Re gi men to, veri fi quei
que ali se fala em sessões or di ná ri as.
Nes sas cir cuns tân ci as, sem pre fui um ser vo da
lei, Sr. Pre si den te, jama is iria vi o len tá-la. E quan do
faço, no meu pare cer, uma in ter pre ta ção das dis po
- si
ções cons ti tu ci o na is, so bre tu do do art. 1 6, do art. 49,
in ci sos V e XI, faço uma in ter pre ta ção para zelar a
com pe tên cia le gis la ti va do Con gresso.
Mos tra mos aqui no nos so pa re cer, res pal da do
hoje por pa re ce res de Ives Gan dra, Sau lo Ramos e
Pa u lo Bros sard, que este é o en ten di men to dos ma
- io
res, que tam bém foi o enten di men to de al guns Mi nis
tros do TSE que se ma ni fes ta ram, como o Mi nis tro
Se púl ve da Per ten ce, não no que se re fere ao de cre to
le gis la ti vo, mas no que se re fere à in ter pre ta ção,-so
bre tu do do art. 1 6. Evi den te, não po de mos entrar aqui
no mé ri to da exegese dada pelo Su pre mo, por que a
in ter pre ta ção pode tam bém ser ofer ta da pelo le gis- la
dor, que se cha ma in ter pre ta ção ge nu í na que se faz
por meio de lei. Mas a in ter pre ta ção pró pria compete
ex clu si va men te ao Po der Ju di ciá rio.
Ora, nes te pon to, ja ma is ou sa ria pen sar na pos
si bi li da de de um de cre to le gis la ti vo ata car uma de
- ci
são in concreto. Aí se ria uma exor bi tân cia, sim, do
Po der Le gislativo. Mas quan do o Po der Ju di ciá rio, na
sua ca pa ci da de nor ma ti va, vale di zer re gu la men tar,
- si
im põe não uma in ter pre ta ção, mas nor mas, dis po
ções abs tra tas com força de lei e que exor bi tam a -ca
pa ci da de regu la men tar para aden trar numa com-pe
tên cia le gis la ti va, por que não há dú vi das que a in-ter
pre ta ção dada e conver tida em re so lu ção, ar t. 4º, § 1 º,
da Re so lu ção, es pe ci fi ca men te es ti pu la nor mas que
mo di fi cam, ino vam ine qui vo ca men te de ma neira
abrup ta e cru el o pro cesso ele i to ral, ins taurando,
como dis se, a ins ta bi li da de, a in se gu ran ça, a incer- te
za, a per tur ba ção no pro cesso ele i to ral. Se o Po der
Le gis la ti vo não pode le gis lar por pra zo me nor do que
1 a no para alte rar o pro cesso le gis la ti vo, tam bém não
pode nor ma ti zar o Po der Ju di ciá rio. Quem pode o
mais, que é o Po der Le gis la ti vo, tam bém está ve dado
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em sua atu a ção, nas mo di fi ca ções do pro ces so ele
- i
to ral, e não pode fazê-lo via re gu la men ta ção.
Não ata ca mos a exe gese do Poder Judi ciá rio.
Vamos atacar a exor bi tân cia, a in tro mis são, a usur-pa
ção re a li za da pelo Tribu nal no mo men to em que re-gu
la men ta, e aqui po der-se-ia dizer le gis la, inovando
todo o pro ces so ele i to ral.
É im por tan te di zer que o tex to ori gi nal da Car ta
de 1988 foi al te ra do por emen da re cen te que dá in-ter
pre ta ção dife ren te. É im por tan te para po der mos -en
ten der a inten ção da lei, do le gislador. A Cons ti tu i ção
de 1988 es ta be le cia que as nor mas edita das em ma
té ria ele i to ral só te ri am vi gên cia após 1 ano de sua
sanção. Agora diz-se que não se pode le gis lar em ma
té ria ele i to ral por uma pra zo menor.
É im por tan te no tar essa nu ança: não va mos ata
car a in ter pre ta ção em con cre to, a exege se do Tri-bu
nal. Vamos ata car no mo men to em que ele es ta be- le
ce dis po si ções nor ma ti vas.
Era, Sr. Pre si den te, o re pa ro que gos ta ria de- fa
zer. Se é para res pe i tar o Re gi men to, va mos en con
trar, no Se na dor Amir Lan do, a ri gi dez for mal do aca
dê mi co que che gou um dia ao Se nado. Apren di nos
ban cos da es cola que o Con gres so pode ela bo rar o
re gi men to que bem en ten der, mas não pode de so-be
decê-lo. Pode alte rá-lo, mas deso be de cê-lo jama is.
Nes sas cir cuns tân cia, afirmo que pro cu ra rei ser
um fiel res pe i ta dor do Regi men to. Por isso, ama nhã,
farei um re que ri men to para que essa ma té ria seja
sus ta da duran te as ses sões que se rão re a li za das na
Se ma na San ta. Pode re mos voltar a apre ciá-la na -ter
ça-feira subse qüen te. Farei o reque ri men to amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Agra de
ço a V. Exª.
Srs. Se na do res, vou me per mi tir al guns es cla- re
ci men tos. Qu ando, no mês de de zem bro úl ti mo, no
ga bi ne te da Pre si dên cia, re u ni mos os lí de res de- to
dos os par ti dos polí ti cos hou ve, por par te das li de ran
ças, e aí sem ex ce ção, concor dân cia quan to a mo di
- fi
car mos ou es ta be le cer mos re gra di fe ren te da Cons
- ti
tu i ção para vota ção da emen da consti tu ci o nal, que
aca bou com a imuni da de par la men tar para cri mes -co
muns.
Acre di tei, como con ti nuo acre di tan do, que -na
que la oca sião os lí de res par ti dá ri os as sim pro ce-de
ram por en ten der que a ma té ria era de tão gran de- re
le vân cia que o momen to exi gia aque la ati tude. Aqui lo
não foi para firmar ju ris pru dên cia, mas, sem dú vida
ne nhu ma, sin to ni zou o Sena do com o pen sa men to da
so ci e da de bra si le i ra.
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Está va mos com a pa u ta tran ca da e no tei a pre
-o
cu pa ção de to dos os Srs. Se na do res. Por isso, on tem,
pro mo vi uma re u nião, e to dos foram unâ ni mes em
que de ve ría mos traba lhar e con tri bu ir para de safogar
a pau ta do Con gres so Na ci o nal. Tanto a Câ mara
quan to o Se na do es ta vam, como es tão, atro pe la dos
por su ces si vas me di das pro vi só ri as, que têm pre- fe
rên cia, por que tran cam nos sa pa u ta. Ontem, de ci
- di
mos que iría mos re a li zar, até o fim des ta semana,
por que a pró xi ma é Se mana Santa, tan tas ses sões
ex tra or di ná ri as quan tas fos sem ne ces sá ri as para que
de sobs tru ís se mos a pa u ta do Se na do e pu dés se mos
vo tar as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia, prin
- ci
pal men te as impor tan tes, que aguar dam nos sa de- ci
são, como, por exem plo, a vo ta ção de cré di tos para os
Mi nis té ri os e tam bém a au to ri za ção para os Esta dos
con tra í rem em prés ti mos. Tra ta-se de maté ri as im por
tan tes.
Hoje de mos um pas so avança do, por que a me
di da pro vi só ria que es ta va tran can do nos sa pau ta foi
vo ta da. De sobs tru iu-se a pau ta e, em con seqüência,
co me ça mos a dar an da men to a to dos os pro je tos
cons tan tes da Ordem do Dia.
Vou fazer um de sabafo pe ran te o Se na do da
Re pú bli ca. Avan ça mos mu i to na regu la men ta ção
des sa me di da provisória. Está mar ca da uma con-vo
ca ção ex tra or di ná ria para ama nhã às 1 4 ho ras, para
vo tar mos a reso lu ção de fi ni ti va que re gu la men ta as
me di das provi só ri as. Posi ti va men te, se avançamos,
te re mos que avan çar ain da mais. V. Exª sa bem por
quê? Por que hoje vo ta mos uma me di da provi só ria –
pas mem V. Exas – que tam bém tran cava a pa u ta do
Se na do Fe de ral e sabem para quê? Para cri ar o car go
de Se cre tá rio de Go ver no de Co mu ni ca ção So ci al.
Não me cons ta que isso pos sa ser con si de ra do ma-té
ria de ur gên cia e de re levância.
Faço isso aqui como uma crí ti ca, mas não que ro
me afas tar da deci são que te nho que dar prin ci pal
men te com re la ção ao assun to de que tra ta mos aqui
de forma de mo crá ti ca, ou vin do não só os Lí de res par
ti dá ri os como to dos os Srs. Se na do res que qui se ram
se pro nunciar.
Fe liz men te, da dis cus são nasce a luz. Qu e ro
lhes di zer: não vamos rom per o Re gi men to Inter no;
não vamos cri ar esse costu me na Casa. Não há ne
ces si da de dis so, prin ci pal men te quan do te mos so- lu
ção para votar to dos es ses pro je tos aqui. Está vamos
dis pos tos a votar a me di da pro vi só ria e re a li zar tan tas
ses sões extra or di ná ri as quan tas fossem ne ces sá ri as
até sex ta-fe i ra. Como a pró xi ma se ma na é Se mana
San ta e te re mos três dias de tra ba lho e a ma i o ria dos
Srs. Se na do res, como vi on tem em meu ga bi ne te,

299
Quinta-feira 21

02711

está com pro mis sa da, acho que va mos fi car den tro do
Re gi men to. A idéia do ilustre Sena dor Se bas tião -Ro
cha já es tava na mi nha ca beça. Se iría mos mar car
ses são ex tra or di ná ria, vamos mar car ses são de li-be
ra ti va para sex ta-fe i ra, a fim de vo tar mos não só o -de
cre to que sus ci tou o de ba te mas tam bém as maté ri as
que es tão aqui e que são por de ma is im por tan tes.
Esta mos den tro do Re gi men to; es ta mos tra balhando.
Esta re mos folgan do e aten den do aos com pro mis sos
dos Srs. Se na do res.
São 21 ho ras e 42 mi nutos. O Se na do tem tra-ba
lha do; o Se na do quer pro du zir; o Se na do está pro-du
zindo. Te mos vi vi do esta Pre si dên cia – e cada um o
seu man da to – com a mai or inten si da de. Então, -va
mos votar, favo rá vel ou con tra, as ma té ri as na sex
ta-fe i ra, se hou ver nú me ro re gi men tal, e es pe ro que
haja. Por que há ma té ri as im por tan tes a se rem vo
- ta
das: não só esse de cre to le gis la ti vo, temos de votá-lo
favoravelmente ou con tra, mas tam bém ma té ri as de
in te res se dos Esta dos da Fe de ra ção bra si le i ra.
Por tan to, ficou fácil de cidir. Mais uma vez pro
vou-se que a hu mil da de é a mãe da sa be do ria. Bas
tou ou vir e que to dos se pro nun ci as sem. Às ve zes, a
emo ção não nos de i xa en xer gar aqui lo que está à
nos sa frente: o óbvio.
Eu já ha via pen sado na solu ção. O Sena dor Se
bastião Rocha veio em nosso socorro. Assim, eu de
- ci
do, está marca da sessão de liberativa para sexta–feira.
A maté ria que se re fe re ao Re que ri men to nº61 ,
de 2002, fi gu ra rá na Ordem do Dia, con for me o Re- gi
men to, da 2ª Ses são Deli be ra ti va Ordi ná ria, nos -ter
mos do art.345, in ci so II, do Re gi men to Inter no.
Por tan to, na sex ta–feira, ao lado das ou tras ma
té ri as que vou enu me rar aqui e as qua is vamos votar.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) — Na ses
são do úl ti mo dia 6 foi lido e dei xou de ser apre ciado,
em vir tu de de obs tru ção de cla ra da por lí de res par
- ti
dá ri os, o Re que ri men to nº 50, de 2002, de ur gência
para o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 1 52, de 2001 .
Pas sa-se, ago ra, à vo ta ção do re que ri men to.
As Srªs e os Srs Se na do res que o apro vam que
i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Aprovado.
A maté ria a que se re fere fi gu ra rá na Odem do
Dia da se gun da sessão de li be ra ti va or di ná ria, nos -ter
mos do art. 345. Inci so II, do Re gi men to Inter no. Por
tan to, ele es ta rá in clu í do na ses são de li be ra ti va de
sex ta-fe i ra.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) — Na ses
são do úl ti mo dia 6 foi lido e dei xou de ser apre ciado,
em vir tu de de obs tru ção de cla ra da por lí de res par
- ti
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dá ri os, o Reque ri men to nº 55, de 2002, de ur gên cia
para o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 4, de 2002.
Pas sa-se, ago ra, à vo ta ção do re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer senta dos. (Pa u sa.)
Aprovado.
A maté ria a que se re fere figu ra rá na Odem do
Dia da se gun da sessão deli be ra ti va or di ná ria, nos -ter
mos do art. 345. Inci so II, do Re gi men to Inter no.
Ele tam bém consta rá da Ordem do Dia na sex
ta-fe i ra.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) — Na ses
são do úl ti mo dia 6 foi lido e de i xou de ser apre ciado,
- ti
em vir tu de de obs tru ção de cla ra da por lí de res par
dá ri os, o Re que ri men to nº 66, de 2002, que se pa ra o
Pro je to de Re so lu ção nº 5, de 2002.
Pas sa-se, ago ra, à vo ta ção do re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que con cor dam
com o re gi me de ur gên cia para esse re que ri men to
que i ram per ma ne cer senta dos. (Pa u sa.)
Aprovado.
A maté ria a que se re fere figu ra rá na Odem do
Dia da se gun da sessão deli be ra ti va or di ná ria, nos -ter
mos do art. 345. Inci so II, do Re gi men to Inter no.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) — Na ses
são do úl ti mo dia 6 foi lido e de i xou de ser apre ciado,
em vir tu de de obs tru ção de cla ra da por lí de res par
- ti
dá ri os, o Reque ri men to nº 72, de 2002, de ur gência,
para o Pro je to de Re so lu ção nº 7, de 2002.
Pas sa-se, ago ra, à vo ta ção do re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que con cor dam
que i ram per ma ne cer senta dos. (Pa u sa.)
Aprovado.
A maté ria a que se re fere figu ra rá na Odem do
Dia da se gun da sessão deli be ra ti va or di ná ria, nos -ter
mos do art. 345. Inci so II, do Re gi men to Inter no.
Ele tam bém en tra rá na Ordem do Dia de sex
ta-fe i ra.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) — Na ses
são do úl ti mo dia 6 foi lido e de i xou de ser apre ciado,
em vir tu de de obs tru ção de cla ra da por lí de res par
- ti
dá ri os, o Reque ri men to nº 73, de 2002, de ur gência,
para o Pro je to de Re so lu ção nº 3, de 2002.
Pas sa-se, ago ra, à vo ta ção do re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que aprovam que
- i
ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Aprovado.
A maté ria a que se re fere figu ra rá na Odem do
Dia da se gun da sessão deli be ra ti va or di ná ria, nos -ter
mos do art. 345. Inci so II, do Re gi men to Inter no.
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Ele tam bém consta rá na Ordem do Dia de sex
ta-fe i ra.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) — Na ses
são do úl ti mo dia 6 foi lido e dei xou de ser apre ciado,
em vir tu de de obs tru ção de cla ra da por lí de res par
- ti
dá ri os, o Reque ri men to nº 74, de 2002, de ur gência,
para o Pro je to de Re so lu ção nº 4, de 2002.
Pas sa-se, ago ra, à vo ta ção do re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer senta dos. (Pa u sa.)
Aprovado.
A maté ria a que se re fere fi gu ra rá na Odem do
Dia da se gun da sessão de li be ra ti va or di ná ria, nos -ter
mos do art. 345. Inci so II, do Re gi men to Inter no.
A maté ria cons ta rá tam bém da Ordem do Dia da
pró xi ma sexta-fe i ra.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1 º Se cre
- tá
rio em exer cí cio, Se na dor Ro meu Tuma.
É lido o se guin te:
REQUERIMENTO Nº 99, DE 2002
Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do ar ti go 75 do Re gi men
to Inter no do Se na do Fe de ral, a cri a ção de Co missão
Exter na, com posta de 3 (três) mem bros, des ti na das a
re pre sen tar esta Casa pe ran te o Esta do do Vaticano,
quan do da ceri mô nia de ca no ni za ção da Madre Pa-uli
na, pri me i ra re li gi o sa brasi le i ra a cons tar dos câ no nes
da igre ja Cató li ca, a re a li zar-se no dia 19 de maio -pró
ximo.
Justificação
Tra ta-se de even to de trans cen den tal im por tân
cia para o ca to li cis mo em ge ral e, em par ti cu lar, para
dois pa í ses ir mãos: a Itália, de onde se ori gi nou Ma
dre Pa u li na, nas ci da em Vi go lo Vat ta ro, Tren to, na-Re
gião Nor te da que le país; e para o Bra sil, onde a re-li gi
osa exer ceu, em Nova Tren to, Esta do de San ta Ca
- ta
ri na, o seu apos to la do e a sua total de dicação à ca usa
dos pe que ni nos e dos des va li dos, mis são in de le gá vel
a nós dei xa da por Je sus Cris to. É mo ti vo de gran de- jú
bilo, para toda e qual quer na ção ca tó li ca, ter um fi lho
seu ca nonizado.
E o Bra sil, pela pri me i ra vez, é con tem pla do
com essa hon ra, passan do a fazer par te da que le que
pode ser consi de ra do “Livro de Ouro” da Igre ja con-fia
da por Je sus Na za re no ao Após to lo Pe dro. Por isso,
te mos, como bra si le i ros, e ca tó li cos que so mos, que
nos fazer pre sen tes a tão mag no e his tó ri co acon te
- ci
men to. Enten do, ain da, que o Se na do Fe de ral, como
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re pre sen tan te fe de ra ti vo do nos so Bra sil de tan tas
tra di ções cató li cas, as qua is ti ve ram início ainda em
1 500, com a Pri me i ra Mis sa cele bra da em solo ba
- ia
no, é a ins ti tu i ção na ci o nal me lhor e mais na tu ral men
te in di ca da para re pre sen tar o Esta do Bra si le i ro nes
se evento maior.
Sala das Ses sões, 20 de mar ço de 2002. Ca–
sildo Maldaner.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – O re que
ri men to lido será vo ta do opor tu na men te.
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1 º Se cre tá rio em exercí cio, Sena dor Ro meu Tuma.
É lido o se guin te:
REQUERIMENTO Nº 100, DE 2002
Do Senador Mauro Miranda, de voto
de aplauso ao Senai pela comemoração
dos 50 anos da entidade em Goiás.
Com fun da men to no art. 222 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro voto de apla uso
ao Ser vi ço Na ci o nal de Apren di za gem Indus trial
(SENAI) pela co me mo ra ção dos 50 anos da en ti da de
em Go iás.
O Se nai che gou a Go iás no ano de 1 952 com a
cons tru ção de uma es cola pio ne i ra, na ci da de de
Aná po lis, na qual eram ofe re ci dos ape nas os ofícios
de me câ ni co ser ra lhe i ro, de car pin te i ro e de pe dre i ro.
Hoje, o Se nai de Go iás atua em todo o Esta do com- in
ques ti o ná vel compe tên cia na área de Edu ca ção Pro
fis si o nal.
Co nhe ci da e res peitada pe los ser vi ços pres-ta
dos em todo o ter ri tó rio naci o nal, essa ins ti tu i ção in
- te
gra o Sis te ma Fe de ra ção das Indús tri as do Esta do de
Go iás (FIEG) e é hoje uma ali ada das em pre sas que
bus cam, na tec no lo gia e na inova ção, ma i or compe
- ti
ti vi da de em um mer ca do glo balizado. Como tal, vem
cum prin do com lou vor a mis são que lhe foi de ter mi-na
da, no sen ti do de “Con tri bu ir para o for ta le ci men to da
in dús tria e o de sen vol vi men to pleno e sus ten tá vel do
País, pro moven do a edu ca ção para o tra ba lho e a- ci
da da nia, a assis tên cia técni ca e tec no ló gi ca, a pro-du
ção e dis se mi na ção de in forma ção e a adequação,
ge ra ção e di fusão de tec no lo gia”.
Por essa ra zão, ao re co nhe cer a mag ni tu de dos
ser viços pres ta dos por essa ins ti tu i ção ao lon go dos
anos, bus ca mos, hoje, ofe re cer ao Se nai nos so Voto
de Apla u so pelo ani ver sá rio de 50 anos da ins ti tu i ção
no Esta do de Go iás.
Sala da Ses sões, 20 de mar ço de 2002. Ma
– uro Miranda.
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(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – O re que
ri men to lido será des pa cha do à Co mis são de Cons
- ti
tu i ção, Justi ça e Ci da da nia para de cisão.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Os Srs.
Se na do res Lú cio Alcân ta ra, Romeu Tuma e Car los
Be zer ra envi a ram dis cur sos à Mesa para se rem pu-bli
ca dos na for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi men to
Inter no.
S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, quan do, nos
ser tões, o ho ri zon te é ári do, inóspi to e não há si nal de
ver de so bre o chão cres ta do pelo sol, for mam-se as
lon gas pro cis sões de fiéis que en sa i am suas tris tes
can to ri as evocan do chu vas mi lagrosas e, para to dos
os efei tos, im pos sí ve is. Os per so na gens são nossos
ve lhos co nhe ci dos: agri cul to res de olhar so fri do e
sem blan te com pe ne tra do, mu lhe res aflitas entoando
ben di tos, cri anças com ve las acesas e ve lhos já -re
sig na dos às intem pé ri es do tem po, as mãos jun tas- ro
gan do ao céu in cle men te sal vação para a lavou ra e
pi e da de para a cri a ção.
Em todo o Bra sil, es pe ci al men te no Nor deste,
os pe río dos de esti a gem pro lon ga da fazem ex plo dir o
fer vor de um povo hu mil de que de po si ta nos san tos a
es pe ran ça de mu dar o tem po. Mas, en quan to o País
acos tu mou-se a implo rar in ver no a São Se bas tião e
ao pa dro e i ro lo cal, o Ce a rá voltou os olhos para São
José – não à toa ins ti tu í do pa dro e i ro do Esta do.
Para a população de fiéis ce a ren ses, cele brar o
san to pa dro e i ro em no ve nas, pro cis sões e festejos é
obri ga tó rio an tes mes mo do dia de di ca do a ele, 1 9 de
mar ço, e as mani fes ta ções se pro lon gam pelo res tan
te do ano. O que este dia 1 9 car re ga, além do eco de
agra de ci men tos e sú pli cas, é toda a imen sa ri que za e
re fle xos da fé popu lar, assim como, e so bre tu do, a- re
ve rên cia que o homem dos ser tões depo si ta no san to
pro ve dor das tão ne ces sá ri as chu vas.
Há mu i tos verões os de vo tos ser ta ne jos con
- fi
am a São José suas ora ções e re cor rem a ele para- in
ter me di ar jun to a Deus a pro vi são de um bom in ver no,
mas nem des con fi am que este mes mo São José, um
san to tão ”ce a ren se“ e li ga do à es pe ran ça de boas
chu vas, é tam bém pa tro no de pa íses como Bél gica,
- li
Ca na dá e Peru. José, o mar ce ne i ro, tem seu nome
gado aos tra ba lha do res e à jus ti ça so ci al, sendo re-co
nhe ci do como o san to dos car pin te i ros e dos mo
- ri
bundos.
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A discri ção, a par ci mô nia e a hu mil da de são ver
be tes re ve la do res da bi ografia e da pró pria his tó ria da
devoção a José, que sem pre este ve ba se a da na fé
sim ples, espon tâ nea e in que bran tá vel do povo. No
Ce a rá, às vol tas com o flage lo das se cas perió di cas,
o ser ta ne jo in clui o san to padro e i ro no rico ma nan ci al
de cren ças, su pers ti ções e sim pa ti as re la ci o na das à
chu va.
Câ ma ra Cas cu do, pes qui sa dor per nam bu ca no
e pro fundo co nhe ce dor da alma na ci o nal, re cor re a
vá ri as fontes para re la ci o nar algu mas des sas fór mu
las nor des ti nas de faze
r cho ver, ex pon do-as pi to res
ca men te em seu Di ci o ná rio do Fol clo re Bra sileiro.
Car re gar pedras na ca be ça du ran te as pro cis
sões, de po si tan do-as no cemi té rio mais pró xi mo é
uma des sas cren ças. Mo lhar os cru ze i ros ao
meio-dia tam bém faz par te das sim pa ti as para ga
ran tir chu va abun dan te. E em al gu mas lo ca li da des,
um dos re cur sos ti dos como mais úte is e in fa lí ve is é
o de contrariar os san tos, tro can do asma
i gens das
igre jas, num ri tu al acom pa nha do por re zas e cân ti cos
de pro cissão. Enquan to não chove, o santo fica pro-i bi
do de vol tar para o al tar, per ma ne cen do exila do em
igre jas alhe ias.
Cas cu do en ten de que essa é a ve lha fórmu la
usu al por onde o ca to li cis mo man tém as for mas mais
do ces e mais pri mi ti vas no es pí ri to popu lar. Fór mu la
esta, diga-se de pas sa gem, usa da não ape nas para a
ro ga ção de chu vas como tam bém para a re solução
dos mais vari a dos re vezes pes so
a is, entra ves fami li -a
res e ca la mi da des pú blicas.
Nós, ce a ren ses, tra ze mos nas ve i as a me mó ria
das se cas, que nos en trou no san gue como uma he
ran ça cul tu ral, mes mo que os efei tos das esti a gens
es te jam sendo ameni za dos pela cons tru ção de novas
bar ra gens, adu to ras e pro gra mas de apo io ao pe que
no agri cul tor. Em ”A Fome“, li vro em que Ro dolfo Teó
fi lo nos fala da terrí vel seca de 1877, o fa zen de i ro Ma
nu el de Fre i tas não quer acre di tar nos si na is mete o- ro
ló gi cos de nun ci a do res de mais uma es ti a gem. Des
cen den te de famí lia abas ta da do alto Ser tão, com a
for tu na toda em pre ga da em es cravos e gado, Ma nuel
re sis te em sua ter ra o quan to pode, apos tan do no -mi
la gre de um in ver no tar dio.
O re ni ten te fazen de i ro ape lava para o Dia de
São José; nes se dia é que se sa be ria a sor te do Ce
-a
rá , diz Ro dolfo Teófi lo, acres cen tan do que já na no ite
do dia 1 8 de mar ço pou cos foram os que dor mi ram.
Mal ama nhe ce, estão jun tos nos ter re i ros, olhos fi xos
no hori zon te, que en tre tan to se mos tra lim po, sem- nu
vens anun ciadoras de chu vas. A conclu são é fatal: Os
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ser ta ne jos, que olha vam o nas cer do sol, ba i xa ram a
vis ta, alguns cho ran do a sua sen ten ça de mor te.
Sa be mos que o dia do pa dro e i ro, 1 9 de mar ço,
co in ci de com o perío do em que se ini cia o equi nócio
no he mis fé rio bo re al, e com ele a pri mave ra. Mas a
mul ti dão de devo tos não quer sa ber dis so, pois fé e
es pe ran ça não são ma té ri as que es apren dem em livros. No rico ima gi ná rio ser ta ne jo, o dia de São José
será sem pre o dia da últi ma possi bi li da de de chuva.
Se nes sa data o san to de ci de man dar água à ter ra,
pode-se dor mir tran qüi lo, pois o fan tas ma da seca -es
ta rá pro vi so ri a men te abolido.
Mu i to an tes das águas de mar ço che ga rem, -po
rém, o povo já co me ça a ler o tem po fu tu ro, ba se-an
do-se so bre tu do na ob ser va ção da na tu re za. Se a lua
apa re ce com au réo la, é si nal de in verno. Ju men to-an
dan do de lado tam bém. Qu an do o joão-de-bar ro
cons trói a casa para o poen te, o ano será mo lhado. Se
há um re vo ar in sis ten te e inqui e to de mos cas ou mu
- i
tos sa pos co a xan do, logo se deduz: vai cair água do
céu. Qu an do as manhãs nas cem ver me lhas, as tar
des pro me tem chu vas. O pesqui sa dor ce a ren se Le
- o
nar do Mota, aliás, re gis trou a esse respe i to um an tigo
pro vér bio por tu guês:Vermelhão no sertão, velha no
fogão .
Entre te sou ros da tra dição cul tu ral há um ou tro
elo a nos unir a José: o ar te sa na to, já que no Ce ará
ar te sa na to e fé cos tu mam an dar de mãos da das. Os
ima gi ná ri os re tra tam o amor do povo à re li gião, o- te
mor a Deus, o res pe i to aos san tos, o ape go a uma
cren ça in dis cu tí vel que é he ran ça de an te pas sa dos. E
o ofício de ta lhar o que a na tu re za ofere ce – e desse
ato cri ar for mas e usos – vai pas san do de pai para- fi
lho, de mes tre para ar tí fi ce, de ge ra ção para ge ração,
man ten do os ce a ren ses li ga dos à des tre za da car pin
ta ria.
Assim vale ci tar a per gun ta, se gui da de uma -ob
ser va ção, que nos é fe i ta pelo pro fessor Gilmar de
Car va lho em tex to do li vroCeará Feito À Mão: Seria
causa ou conseqüência? O Ceará tem como padroeiro um santo artesão. O tex to vem nos lem brar que a
ma de i ra é um dos mais an ti gos e no bres dos ma te-ri a
is e eixo que ligava a terra aos céus.
E o cea ren se usa tão bem a ma de i ra como o
bar ro, o cou ro, a cor da e a pa lha para fazer do ar te-sa
na to uma das mais ri cas ex pres sões da cul tu ra nor
des ti na, com in fluências eu ro péi as, indí ge nas e -ne
gras. Sínte se do es pí ri to de um povo que mis tu ra no
dia-a-dia o riso, o so fri men to, a re sig na ção e a es-pe
ran ça, o ar te sa na to é fonte de so bre vi vên cia para-mi
lha res de famí li as e es pe lha a inven ti vi da de do ar tis ta.
A diver si da de das pe ças cri a das, em toda a sua sim
-
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bo lo gia re li gi o sa, am plia o re tra to ser ta ne jo da fé,
pura e pro du ti va.
San te i ros ta len to sos e ar te sãos de vo tos se con
cen tram sobre tu do no Ca ri ri de Pa dre Cí ce ro e na -Ca
nin dé de São Fran cis co das Cha gas, ce le i ros de -ro
ma ri as e parques onde o ar trans pi ra re li gi o si da de,
en quan to as peças ar te sa na is, ex pos tas nas fei ras e
ou tros re du tos de comu nhão, espe lham as lou vações
do ho mem aos san ti fi ca dos pro te to res.
E as sim che ga mos a mais um dia 1 9 de mar ço,
es pe ran do boas plan ta ções e pedin do que es sas
boas chu vas de 2002 con ti nu em a cair, na ten ta ti va de
afu gen tar o pior dos fla gelos hu ma nos, a fome.
Sabe-se que mu i to an tes de trans for mar-se em
rota de tra ves sia das boi a das que iam de Per nam-bu
co e da Para í ba rumo ao Pi a uí, o Ce a rá vem sen do
cas ti ga do pela má dis tri bu i ção no tem po e no es paço
das chu vas. Esse de se qui lí brio das pre ci pi ta ções
anu a is re tar dou o iní cio da co lo ni za ção por tu gue sa
no Esta do e tem pre ju di ca do o de sen vol vi men to eco
nô mi co do semi-ári do. O nor des ti no, já devo to por -he
ran ça, ne ces si da de e tem pe ra men to, une as mãos
du ran te os perío dos di fíceis para le vantá-las a São
José, pa dro e i ro da espe ran ça.
Era o que ti nha a di zer.
Mu i to Obri gado.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si
den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po hoje esta tri buna
para ren der uma ho me na gem justa e opor tu na a uma
ins ti tu i ção filan tró pi ca, sedi a da em meu Esta do, que
tem como lema a dig ni da de e o res pe i to no tra to com
os idosos. Falo da So
” ciedade Beneficente a Mão
Branca – de Amparo aos Idosos“, que co me mo ra o
trans cur so de seus 90 anos de fun dação. O em brião
des se re le van te traba lho sur gia em 1 91 2, no sa lão da
Igre ja Orto do xa da anti ga Rua Ito bi, onde fa mí li as da
co le ti vi da de sí rio-li ba ne sa se reu ni am para tro ca de
ex pe riên ci as e aju da mú tua. Foi esse o gru po que- re
sol veu fundar uma so ci e da de de aju da ao pró ximo,
op tan do, mais tar de, por tra ba lhar em favor da ter-ce i
ra ida de, ao se depa rar com um ido so que faleceu
sem ne nhu ma assis tên cia. Assim, ao lon go de nove
dé ca das, a en ti da de vem pres tan do um tra balho
exem plar de filan tro pia, amor ao pró xi mo e soli da-ri e
dade.
Cito aqui as pa la vras da atu al pre si den te da So
ci e da de ”A Mão Bran ca“,Sra. Elizabeth Camasmie
Zogbi, em seu pro nun ci a men to por oca sião do iní cio
das co me mo ra ções dos 90 anos da en ti da de: ”os ido
sos fazem par te de um gru po da po pulação vol tada
ao passa do, que vi veu mu i tas infâncias: a sua pró pria,
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a dos seus fi lhos, a dos seus ne tos e bis netos. Tra-ba
lhou, pro du ziu, diver tiu-se, sorriu, cho rou, ga nhou
mu i to e mui to per deu, por que a tão al mejada lon ge
- vi
dade traz sem pre mu i tas per das“.
E sabemos to dos nós, Sr. Pre si den te, as
Sr e
Srs. Se na do res, que o au men to da ex pec ta ti va de
vida do bra si le i ro de man da mai or as sis tên cia ao ido
so, pois a me lho ria da qua li da de de vida, ne ces sa-ri a
men te, deve acompa nhar o pro lon ga men to des ta. A
tão so nha da lon gevida de não pode re pre sen tar ape
nas o pro lon ga men to de um pe río do de in capacidade
e depen dên cia, jus ti fi ca do na ca rên cia de ser vi ços e
ins ta la ções, ou dos re cur sos para man tê-los, no cam
po do aten di men to aos ido sos. Assim, é mu ito ní ti do o
grau de im por tân cia, in clu si ve eco nô mi ca, que re sul ta
do tra ba lho de am pa ro ao ido so. Nessa área, a pro
mo ção da sa ú de fí si ca e psi cológi ca como aten-di
men to pri má rio têm um im por tan te papel a de sem-pe
nhar, tan to na pre ven ção quan to na re cu pe ra ção. E é
nes se con tex to que se in se re aSo
” ciedade Beneficente a Mão Branca de Amparo aos Idosos“ que
vem pres tan do, ao lon go de suas nove dé ca das de
exis tên cia, um de di ca do e des pren di do tra balho.
Dan do iní cio às come mo ra ções pelo trans cur so
dos 90 anos da Insti tu i ção, Sua Exce lên cia Reve ren
dís si ma Dom Da mas ki nos Mansour, Arce bis po Me
tro po li ta no de São Pa ulo e de todo o Bra sil, abriu as
por tas da Ca te dral Me tro po li ta na Orto do xa, como no
pas sa do, para que ali ti vessem iní cio as co me mo-ra
ções alu si vas à signi fi ca ti va data.
Qu e ro pa ra be ni zar di re to res, funci o ná ri os e -co
la bo ra do res da S
” ociedade Beneficente a Mão
Branca“ pelo trans cur so dos 90 anos da Insti tuição,
con quis ta essa que so men te a de ter mi na ção em bem
ser vir pode ria pa tro cinar.
Gos ta ria de en cer rar estas pala vras trans cre
ven do al guns tre chos do pro nun ci a men to de Dom Da
mas ki nos Man sour, na oca sião da Missa em Ação de
Gra ças, cele bra da em co me mo ra ção ao acon te- ci
men to:

”... ..........................................................
Essa So ci e da de, des de seu iní cio,
sem pre teve como obje ti vo ser vir o pró xi mo,
e a Qu a res ma , para nós, não é mais do
que isso: olhar com ca ri nho e es pí ri to de
ser vi ço para nos sos ir mãos, para o ho mem,
pelo qual o pró prio Se nhor Je sus se en car
nou, so freu a mor te e res sus ci tou – para
sal va ção de cada ho mem e de toda a hu ma
ni da de. Assim, Je sus Cris to deu a si mes mo
como exem plo para nós e para to dos, nes se
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ato de amor, ab ne ga ção e ser vi ço, como -le
mos no Evan ge lho de São Ma te us, quan do
nos fala do Juí zo Fi nal, dizendo:
”Vin de, ben di to de meu Pai! Entrai na
pos se do re i no que vos está pre pa ra do des
de a fun dação do mun do. Por que tive fome e
me des tes de co mer; tive sede e me des tes
de be ber; era foras te i ro e me hos pe das tes;
es ta va nu e me ves tis tes; en fermo e me vi-si
tas tes; pre so e foste ver-me... Em ver da de
vos afir mo que, sem pre que o fi zes tes a um
des tes meus pe que ni nos ir mãos, a mim o- fi
zes tes.“
Este é o ser vi ço bá si co que mos tra a
im por tân cia des sa So ciedade e de ou tras
so ci e da des se me lhan tes. Tra ta-se de uma
en ti da de hu ma ni tá ria e fi lan tró pi ca. Seu
nome: ”A Mão Bran ca“, vem de uma ex pres
são ára be que sig nifica: mão cari do sa, mão
ami ga que aju da, so cor re, e faz sempre
boas obras ilu mi na das pela Luz Di vi na. Este
nome foi esco lhi do pelo famo so poe ta ára be
Ka is sar Maluf.
Sem dú vi da, a so ci e da de ”A Mão
Bran ca“ elevou o nome da co le ti vi da de ára
be em São Pa ulo, con quis tan do o res pe i to
de to dos, inclu si ve das au to ri da des brasi-le i
ras, pelo tipo de ati vi da de que de sen vol veu,
pres tan do os mais di ver sos ser vi ços as sis
ten ci a is à so ci e da de, tantos e tão di ver sos
que não te ría mos tem po de men ci o nar -to
das. Bas ta lem brar que, a par tir de de ter-mi
na do mo men to de sua his tó ria, sua pre o cu
pa ção se vol tou para os ido sos de sas sis- ti
dos, tra ba lhan do por aten der a suas ne ces
si da des e dar-lhes vida dig na e pací fi ca.
Tendo em vis ta as ori gens no bres des
sa enti da de, acha mos por bem lem brar os
no mes de suas sa u do sas fun da do ras, aque
las se nho ras or to do xas de nossa co mu ni da
de sí rio-li ba ne sa, que se re u ni am no sa lão
da Igre ja Orto doxa de Nos sa Se nho ra, na
Rua Ito bi, hoje rua Ba sí lio Ja fet e que de ram
iní cio à então ”Soci e da de Bene fi cen te de
Da mas Syri as – A Mão Bran ca“, poste ri or
men te ”So ci e da de Be neficente A Mão Bran
ca – Pró-Asi lo à Velhi ce“, hoje ”So ci e da de
Be ne fi cen te A Mão Bran ca – de Ampa ro aos
Ido sos“
Fo ram elas:
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Adel Ibra him Diab Ma luf
Adma Azer Ma luf
Fa ri da Mi tre Ma luf
Fa ri za Tra bul si Moher da ui
Jo se fi na Kai sar Maluf
Ma la que Anto nio Ha i ar
Ma la que Eli as Chu a i re
Mal vi na Eli as Cal fat
Ma ri am Aramen
Ma til de Salo mão Yazbeck
Na zi ra Sa lem Ca ro ne
Na zi ra Ba sí lio Ja fet
Sa u la Sar han He li to
De sen vol veu ati vidades va ri a das nos
mais di fe ren tes cam pos as sis ten ci a is até
1 939, quan do sua aten ção se vol tou de for
ma es pe ci al para os ido sos, constru in do um
lar para aco lhê-los, com o au xi lio de três
des ta ca dos mem bros de nos sa co mu ni da
de, com o apo io e ori en ta ção do Arqui man
dri ta Isa ías Abud. Fo ram eles: Na gib Ris kal
lah Ge or ge, Eli an Na ca che e Ghat taz Cury,
pai do nos so que ri do Dr. Riad Cury, novo
pre si den te de nos so Con se lho, que to ma rá
pos se no pró xi mo do min go, se Deus Qu i ser,
jun ta men te com os de ma is mem bros da
nova di re to ria.
Fo ram ain da de gran de va lia os prés- ti
mos dos en ge nhe i ros Malta E du ar do Sa lem,
Pa u lo Taufik Ca mas mie e ou tros cola bo-ra
do res.
Se essa So ci e da de, como tantas ou
tras, teve iní cio e foi fundada no sa lão da
nos sa Igre ja de Nos sa Senho ra, qual é, en
tão, o ber ço de pra ti ca men te to das as en
- ti
da des da co le ti vi da de sírio-li ba ne sa em São
Pa u lo? A Igre ja Orto do xa!
No en tan to, a So ciedade ”A Mão Bran
ca“ sem pre ser viu a to dos, sem dis tin ção de
cre do re li gi o so ou po lí ti co, naci o na li da de,
idi o ma ou cor.
Suas por tas sem pre es ti ve ram aber tas
para a co le ti vi da de ára be em ge ral, para os
bra si le i ros e para to dos os ne ces si ta dos.
Qu e ri dos:
Esta San ta Missa que ce lebramos
hoje, com to dos os que es tão pre sen tes em
nos sa Ca te dral, é oca sião para re zar mos
por to dos que tra ba lha ram nessa So ci e da de
em seus mais di ver sos se to res e das mais
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dife ren tes ma ne i ras e que já passa ram à ou
tra vida. Ro ga mos pelo des can so de suas
almas. Que o Senhor Deus os te nha jun to
de seus san tos, num lu gar lu minoso, ver de
jan te e con for tá vel, onde não há dor, tris-te
za, nem la men ta ção, mas vida eter na.
Que es te jam jun to de Deus aque les
que em Seu Nome tra ba lha ram. Re za mos
igual men te por to dos que atu al men te ser
vem a Deus e ao pró xi mo atra vés da So ci- e
da de ”A Mão Bran ca“, nela tra ba lhan do de
di ver sas mane i ras. Que o Se nhor lhes con
ce da, e a suas famí li as, sa ú de, for ças, ale
gria e paz e os faça em tudo dig nos de ou vir
do Pai Ce les te o Bem-aventu ra do cha ma do:
”Vin de, ben di tos de meu Pai! Entrai na
pos se do re i no que vos está pre pa ra do des
de a fun dação do mun do. Por que tive fome e
me des tes de co mer; tive sede e me des tes
de be ber; era foras te i ro e me hos pe das tes;
es ta va nu e me ves tis tes; en fermo e me vi-si
tas tes; pre so e fostes ver-me... Em ver da de
vos afir mo que, sem pre que o fi zes tes a um
des tes meus pe que ni nos ir mãos, a mim o- fi
zestes“.
Fi nal men te, agra de ce mos a pre sença
e aten ção de to dos e ro ga mos so bre vós as
bên çãos de Deus.
Dom Da mas ki nos Man sour
Me tro po li ta“
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no final do mês
pas sa do, o Fun do Cons ti tu ci o nal do Cen tro-Oes te
(FCO) con ta va com a im por tân cia de 1 bi lhão e 600
mi lhões de re a is para fi nan ci ar ini ci a ti vas em pre sa
- ri
a is que se des ti nam ao de sen vol vi men to da re gião.
Esses fi nan ci a men tos são ago ra con ce di dos a uma
taxa fi xa da en tre 6 e 1 4% ao ano, sig ni fi ca ti va men te
in fe ri or à de 24%, co bra da no úl ti mo ano.
É opor tu no es cla re cer que o FCO in te gra o Pla
no Estra té gi co de De sen vol vi men to do Cen tro-Oes te.
Admi nis tra do pelo Mi nis té rio da Inte gra ção Naci o nal,
tem como ob je ti vo pre cí puo es ti mu lar o pro gres so da
re gião, a par tir da iden ti ficação e estu do de suas múl
ti plas de fi ciên ci as, en tre as qua is se in se rem as do
en si no fun da men tal e as da qua li fi ca ção pro fissional.
Mes mo com a cor re ção de ter mi na da pelo Ban
co Naci o nal de Desen vol vi men to Eco nômico e So cial
(BNDES), no caso de a Taxa de Ju ros de Lon go Pra zo
(TJLP), fi xada em 1 0% ao ano, su bir para 1 3% ou
- si
tu ar-se abai xo de 7%, de acor do com a Lei 1 0.177, de
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2001, é sem dú vi da o di nhe i ro mais bara to disponível
no mer cado.
Pa re ce-nos im por tan te regis trar, nes te pon to, a
ne ces si da de de o Go ver no pro mover inten sa cam-pa
nha pu bli ci tá ria regi o nal, di vul gan do as novas con
- di
ções de abran gên cia do Fun do, e da re du ção de seus
cus tos, de modo a es ti mu lar a sua mais inten si va uti
- li
za ção pelo em pre sa ri a do, so bre tu do o das peque nas
e médi as empre sas.
Obser ve-se, tam bém, que apenas um re du-zi
dís si mo nú me ro de em pre sá ri os conse gue aten der
às me didas de se gu ran ça exigi das pelo Ban co do
Bra sil, quando do exa me da vi a bi li da de eco nô mi ca do
pro je to. Basta ver que, para con se guir o fi nan ci a men
to, eles de vem ofere cer uma ga ran tia mí ni ma de
1 30% do va lor do em prés ti mo pre ten di do.
Mu i tas ve zes, essa exigên cia su pera 200%,
sub me ten do o to ma dor, para aten dê-la, até mes mo
ao ofere ci men to de seus imó ve is, ve í cu los e ne gó- ci
os, numa cla ra demons tra ção de que as ga ran ti as são
exageradas. Con se qüen te men te, as em pre sas do
Dis tri to Fe de ral, moti va das pe los em pe ci lhos da bu
- ro
cra cia, foram as que, no ano pas sa do, me nos so li ci- ta
ram fi nan ci a men tos.
Da mes ma for ma, tais en tra ves tam bém jus-ti fi
cam que, de um to tal de 983 mi lhões de re ais a se rem
em pres ta dos pelo Fun do, elas te nham uti li za do 36
mi lhões de re a is, o que equi vale a tão-so men te 3,6%
do to tal.
Acres ce que, de ja ne i ro a ou tu bro do mes mo
exer cí cio, as soli ci ta ções de em prés ti mos ao Banco
do Bra sil alcan ça ram 1 09 mi lhões de rea is. Toda via, o
nú me ro de exi gên ci as invi a bi li zou a mai o ria dos pe
- di
dos, de ter mi nan do que ape nas 21,9 mi lhões de re a is
ti ves sem segui men to.
Para mu i tos des ses em pre en de do res, o Banco
cria obs tá cu los para o em prés ti mo de di nhe i ro que
não é seu, pre fe rin do uti li zá-lo em apli ca ções que lhe
ofe re cem ga nhos aci ma dos ín dices do Fun do do
Cen tro-Oes te, tais como os do che que es pe ci al, que
ren dem ju ros anua is su pe ri o res a 1 50%.
Cita-se, en tre nu me ro sos ca sos des se in de se- já
vel com por ta men to, o de um ca sal de pro du to res que
re que reu finan ci a men to de 75 mil re a is para a cons
tru ção de um gal pão desti na do à cria e en gor da de
frangos.
Após um ano e três me ses de in can sá vel com
pa re ci men to à agên cia do Banco do Bra sil, con-se
guiu, afi nal, ver apro vado o cré di to, com uma re dução
de 10 mil re a is no seu va lor, dada a im possibilidade
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de ser aco lhi da ma i or garan tia para o em prés ti mo, no
caso um imó vel de pro pri e da de de pa ren te próxi mo.
Em sua de fe sa, a ge rên cia da Uni dade de Ne gó
ci os com o Go ver no, do Ban co do Bra sil, escla re ceu
que a li be ra ção de em prés ti mos à con ta do FCO -de
pen de do cadas tro do cli en te; das ga ran ti as que pode
ofe re cer e do pe río do de tem po exi gi do pelo Con se lho
de De sen vol vi men to Eco nô mi co (CDE) para ve ri fi car
se a pro pos ta aten de a todas as exi gên ci as. Em caso
po si ti vo, o Ban co não exi gi ria mais do que 2 me ses
para a li be ra ção do di nhe i ro.
De todo o ex pos to, Sr. Pre si den te, pare ce-nos
im pe ri o so o mais efe ti vo e rá pi do apro ve i ta men to dos
re cur sos do Fun do, per mi tin do-lhe o me lhor cum-pri
men to da mag na função de ór gão de fomento do pro
gres so da re gião Cen tro-Oeste.
Para tan to, é in dis pen sá vel que se ins ta u rem
pro vi dên ci as de concre to es tí mu lo à uti li za ção dos
- fi
nan ci a men tos, como as que pro mo vam a re du ção, a
ní ve is acei tá ve is, das com ple xas e nume ro sas exi
gên ci as para a li be ra ção dos em prés ti mos, sobre tu do
quan do, tam bém com a nos sa in tran si gen te de fesa e
de ci si vo voto, foram re du zi dos, pela lei ci ta da, os cus
tos dos fi nan ci a men tos.
Era o que tí nha mos a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Não há
mais ora do res ins cri tos.
Nada mais ha ven do a tra tar, aPre sidência vai
en cer rar os tra ba lhos, lem brando às Srªs e aos Srs.
Senadores que consta rá da sessão deliberativa or- di
ná ria de ama nhã, a re alizar-se às 1 0 horas, eguin
a s te
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 3, DE 2000
(Tramitando em conjun to com as
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção
nºs 12, de 2000, e 1 4, de 2001 )

Se gun da sessão de dis cussão, em pri me i ro tur
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 3, de
2000, ten do como pri me i ro signa tá rio o Se na dor -Ja
der Bar ba lho, que al te ra o caput e os § 4º, 6º, II e 7º e
acres ce o § 8º ao ar ti go 57 da Cons ti tu i ção Fe deral
(al te ra ção dos pe río dos das ses sões le gis la ti vas e a
ex tin ção do pa ga men to de par ce la inde ni za tó ria de
convocação ex tra or di ná ria),en
t do
Pa re cer sob nº 1 .271 , de 2001 , da Co missão de
Cons ti tu i ção, Justi ça e Ci da da nia, Rela tor: Se nador
José Fo ga ça, favo rá vel, e pela pre ju di ci a li da de das
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 12, de 2000,
e 1 4 de 2001 , que tra mi tam em con jun to.
Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
item 1 , que se en con tra tran can do a pau ta.
–3–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 1 2, DE 2000
(Tra mi tan do em conjun to com as
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção
nºs 3, de 2000, e 1 4, de 2001)
Se gun da sessão de dis cussão, em pri me i ro tur
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 1 2, de
- u
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Sena dor Pa
lo Har tung, que al te ra a re dação do art. 57 da Cons
- ti
tu i ção Fe de ral para, al te ran do o pe río do de funci o-na
men to do Con gres so Naci o nal, de ter mi nar o re cesso
cons ti tu ci o nal de 21 de dezem bro a 1 º de ja ne i ro e- es
ta be le cer que o ca len dá rio le gis la ti vo será de finido
ORDEM DO DIA
por re so lu ção do Con gres so Naci o nal e con tem pla rá
pe río do de fé ri as co le ti vas dos Con gres sis tas, ten do
–1–
Pa re cer sob nº 1 .271 , de 2001 , da Co missão de
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Cons ti tu i ção, Justi ça e Ci da da nia, Rela tor: Se nador
Nº 27, DE 2001
José Fo ga ça, favorável à Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 3, de 2000, e pela pre ju di ci a li da de da
Se gun da sessão de dis cus são, em se gun do tur
ma té ria e da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu ioçãnº
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 27, de
1
4, de 2001, que tra mi tam em con junto.
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do
Antô nio Car los Vala da res, que acres cen ta ar ti go ao
item
1
, que se en con tra tran can do a pau ta.
Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, a
fim de ins ti tu ir o Fun do para Re vi ta li za ção Hi dro am
- bi
–4–
en tal e o De sen vol vi men to Sus ten tá vel da Bacia do
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Rio São Fran cis co, ten do
Nº 1 4, DE 2001
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas
Pa re cer favo rá vel, sob nº 1 .295, de 2001 , da-Co
- to
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la
de Emen da à Cons ti tu i çãonºs 3 e 1 2, de 2000)
ra: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves.
Se gun da sessão de dis cussão, em pri me i ro tur
Dis cus são adi a da, em vir tu de de obs tru ção do no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 1 4, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor -Ma
item 1, que se en con tra tran can do a pau ta.
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gui to Vi le la, que al te ra o art. 57 da Cons ti tu i ção Fe- de
ral, para re du zir o perío do de re cesso do Con gresso
Na ci o nal, e dá outras pro vi dên ci as, ten do
Pa re cer sob nº 1 .271, de 2001 , da Co missão de
Cons ti tu i ção, Justi ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
José Fo ga ça, favorável à Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 3, de 2000, e pela pre ju di ci a li da de da
ma té ria e da pro posta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
12, de 2000, que tra mi tam em con junto.
Dis cus são adi a da, em vir tu de de obsutrção do
item 1, que se en con tra tran can do a pau ta.
–5–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2001
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–8–
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1 01, DE 2001
(Tra mi tan do em con jun to com os Pro je tos de Lei do
Se na do nº 1 82 e 1 96, de 2000;
e 1 2 5, de 2001 )
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 1 01 , de 2001 (nº 1.733/96, na Casa de- ori
gem), que es ten de à mãe adoti va o di re i to à li cen
ça-ma ter ni da de e ao salá rio-ma ter ni da de, alte ran do
a Con so li da ção das Leis do Tra ba lho, apro vada pelo
De cre to-Lei nº 5.452, de 1 º de maio de 1 943, e a Lei
nº 8.21 3, de 24 de ju lho de 1 991 , ten do
Pa re cer sob nº 1, de 2002, da Co mis são de
Assun tos So ci a is, Re la to ra: Sena do ra Ma ri na Sil va,
favorável à ma té ria, e pelo ar qui va me
n to dos Pro je tos
de Lei do Se nado nºs 1 82 e 1 96, de 2000; e 1 25, de
2001 , que tra mi tam em con junto.

Pri me i ra sessão de dis cus são, em pri me i ro tur
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 32, de
–9–
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor -Se
bas tião Ro cha, que al te ra o in ci so II do art. 37 da
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 1 82, DE 2000
Cons ti tu i ção Fe de ral para per mi tir o de sen vol vi men to
(Tramitando em con jun to com o Pro je to de Lei
fun ci o nal de ocu pan te de car go efeti vo ou empre go
da Câ ma ra nº 101, de 2001e, os Pro je tos de Lei
per ma nen te, me di an te pro ces so se le ti vo, ten do
do Se na do nºs 1 96, de 2000, e 1 25, de 2001 )
Pa re cer sob nº 1 .1 79, de 2001 , da Co missão de
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Cons ti tu i ção, Justi ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Se
na
do nº 1 82, de 2000, de au to ria do Se na dor Ca- sil
José Fo ga ça, favo rá vel, nos ter mos da Em
enda nº
do
Mal
da ner, que acres cen ta art 392-A à Con so li-da
1 -CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofere ce.
ção das Leis do Tra ba lho, apro va da pelo De cre to-Lei
nº 5.452, de 1 º de maio de 1 943, e art. 71 -A à Lei nº
–6–
8.213, de 24 de ju lho de 1 991 , para dis por sobre- a li
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
cen ça-ma ter ni da de das mães ado tan tes ou que -te
Nº 48, DE 2001
nham ob ti do guar da ju di ci al de cri an ças e dá outras
Pri me i ra sessão de dis cus são, em pri me i ro tur
pro vi dên ci as, ten do
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 48, de
Pa re cer sob nº 1, de 2002, da Co mis são de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ber
Assun tos So ci a is, Re la to ra: Sena do ra Ma ri na Sil va,
nar do Ca bral, que al te ra o “caput” do ar ti go 27 da favorável ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 1 01 , de
Cons ti tu i ção Fe de ral. (re pre sen ta ção nas Assem bléi
2001, e pelo ar qui va men to da amté ria e dos Pro je tos
as Le gis la ti vas), ten do
de Lei do Se na do nºs 1 96, de 2000; e 1 25, de 2001,
Pa re cer favo rá vel, sob nº 1 .436, de 2001 , da -Co que tra mi tam em con junto.
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
– 10 –
Se na dor Osmar Dias.
PROJETO
DE
LEI
DO
SENADO Nº 1 96, DE 2000
–7–
(Tra
mi
tan
do
em
con
jun
to com o Pro je to de Lei da
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Câ
ma
ra
nº
1
01,
de
2001
e, os Pro je tos de Lei do
Nº 50, DE 1 999
Se na do nºs 182, de 2000, e 1 25, de 2001 )
Pri me i ra sessão de dis cus são, em pri me i ro tur
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 50, de
1 999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Sena dor Álva
Se na do nº 1 9 6, de 2000, de au to ria da Se na do ra Mar
ro Dias, que mo difica o § 1 º do art. 45 da Cons ti tu i ção luce Pin to, que acres cen ta dispo si ti vos ao De cre
to-Lei nº 5.452, de 1 º de maio de 1 943, e à Lei nº
Fe de ral, que dis põe so bre a re pre sen ta ção na Câ ma
ra do De pu ta dos, ten do
8.213, de 24 de ju lho de 1 991 , para dis por sobre- a li
cen ça-ma ter ni da de e salá rio-ma ter ni da de das mães
Pa re cer sob nº 1 .255, ed 2001, da Co mis são de
ado tan tes ou com guar da ju di ci al de cri an ças e dá -ou
ad hoc : SeCons ti tu i ção, Jus tiça e Ci da da nia, Re la tor
na dor Osmar Dias, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da tras pro vi dên ci as, ten do
Pa re cer sob nº 1, de 2002, da Co mis são de
nº 1 -CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofere ce, com voto con- trá
Assun tos So ci a is, Re la to ra: Sena do ra Ma ri na Sil va,
rio do Se na dor Se bas tião Ro cha, e abs ten ção do Se
favorável ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 1 01 , de
na dor José Edu ar do Du tra.
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2001, pelo ar qui va men to da ma té ria eos
d Pro je tos de
trans pa ren te das li gas e en ti da des e para a res pon-sa
Lei do Se na do nºs 1 82, de 2000; e 1 25, de 2001, que bi li da de de seus ad mi nis tra do res.
tra mi tam em con junto.
– 15 –
– 11 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 294, DE 2001
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 1 25, DE 2001
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
(Tramitando em con jun to com o Pro je to de Lei da
Se
na
do nº 294, de 2001, de ini ci a ti va da Co missão
Câ ma ra nº 1 01, de 2001e, os Pro je tos de Lei do
Par
la
men tar de Inqué ri to, des ti na da a in ves ti gar fatos
Se na do nºs 1 82 e 1 96, de 2000)
envolvendo as as so ci a ções brasi le i ras de fu te bol, que
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do re gu la men ta a pro fis são de ár bi tro de fute bol e dá -ou
Se na do nº 1 25, de 2001, de au to ria do Se na dor -Mo tras pro vi dên ci as.
za ril do Ca val can ti, que al te ra a re da ção do Arti go 392
da Con so li da ção das Leis do Traba lho que ”es ta be- le
– 16 –
ce o tem po da Li cença Mater ni da de“, ten do
REDAÇÃO FINAL
Pa re cer sob nº 1, de 2002, da Co mis são de
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 25, DE 2001
Assun tos Soci a is, Re la to ra: Se na do ra Ma ri na Sil va,
Dis cus são, em tur no n
úico, da Redação Fi nal
favorável ao Pro je to de Lei da Câ
ma ra nº 1 01, de
2001, pelo ar qui va men to da ma té ria e dos Pro je tos de (apresentada pela Comissão Diretora como conclusão
Lei do Se na do nºs 1 82 e 1 96, de 2000, que tra mi tam de seu Parecer nº 1 01, de 2002, Re lator: Senador -Car
em con junto.
los Wilson), do Projeto de Lei da Câmara nº 25, de 2001
(nº 667/99, na Casa de origem), que dispõe sobre a-as
– 12 –
sistência domiciliar noSis te ma Úni co de Sa ú de.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1 21, DE 2001
– 17 –
Dis cus são, em tur no úni co,do Pro je to de Lei da
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Câ ma ra nº 1 21 , de 2001 (nº 2.431 /2000, na Casa de
Nº 325, DE 2001
ori gem), que de no mi na ”Vi a du to Luiz Phi lip pe Pe-re i
ra Le i te“ o via du to lo ca li za do no qui lô me tro 404 da
ro do via BR-364/1 63, no en tron caen
m to com a rodovia MT-407, Ro dovia dos Imi gran tes, no Mu ni cí pio de
Cu i a bá-MT, ten do
Pa re cer sob nº 1 .497, de 2001 , da Co missão de
Edu ca ção, Re la tor: Se na dorJo nas Pi nhe i ro, favo rá
vel, com as Emen das nºs 1 e 2-CE, de re da ção, que
apre sen ta.
– 13 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 292, DE 2001
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 292, de 2001, de ini ci a ti va da Co missão
Par la men tar de Inqué ri to, des ti na da a in ves ti gar fatos
en vol vendo as as socia ções bra si le i ras de fu te bol, que
re gu la men ta a pro fissão de agen te despor ti vo e dá
ou tras pro vidências.

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre
to Le gis la ti vo nº 325, de 2001 ( nº 588/2000, na Câ-ma
ra dos De pu ta dos), que apro va o tex to do Acor do de
Co o pe ra ção Mú tua en tre o Go ver no da Re pú bli ca -Fe
de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca do Pa- ra
guai para Com ba ter o Trá fego de Aero na ves Envol
- vi
das em Ati vi da des Ilí ci tas Trans na ci o na is, celebrado
em Bra sí lia, em 10 de feve re i ro de 2000, ten do
Pa re cer favo rá vel, sob nº 80, de 2002, da Co
mis são de Re la ções Exte ri o res e Defesa
Na ci o nal,
Re la tor: Sena dor Ro meu Tuma.
– 18 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 376, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co,d o Pro je to de Decre to Le gis la ti vo nº 376, de 2001 (nº 1.007/2001 , na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re-no
– 14 –
va
a per mis são da Rá dio Glo bo de Bra sí lia Ltda. para
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 293, DE 2001
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do cia mo du la da na ci da de de Bra sí lia,
Dis tri to Fe de ral,
Se na do nº 293, de 2001, de ini ci a ti va da Co missão
ten do
Par la men tar de Inqué ri to, des ti na da a in ves ti gar fatos
Pa re cer favo rá vel, sob nº 7,
de 2002, da Co misen vol vendo as as socia ções bra si le i ras de fu te bol, que
re gu la men ta a ati vi da de re la ci o na da com o fute bol são de Edu ca ção, Re la tor: Sena dor Lind berg Cury,
pra ti ca do por pro fis si o na is, es ta be lece nor mas or-gâ com absten ção dos Sena do res Edu ar do Suplicy e
ni cas es pecíficas para a prá ti ca e ad mi nis tra ção Ge ral do Cân dido.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 400, DE 2001
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– 23 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 41 3, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre
to Le gis la ti vo nº 413, de 2001 (nº 1.005/2001, na- Câ
mara dos De pu ta dos), que aprova o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Rode i ro a execu tar ser
viço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ro de
- i
ro, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do
Parecer favorável, sob nº 20, de 2002, da Co mis
são de Edu cação, Re la tor: Sena dor Mau ro Miran da.
– 24 –
PARECER Nº 41 , DE 2002
Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº 41 , de
2002, da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, con clu
– 20 –
indo pelo ar qui va men to do Ofício nº S/32, de 1999, do
Ban co Cen tral do Bra sil, co mu ni can do que o Go ver no
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
do Esta do do Mato Gros so do Sul emi tiu, de 24.09.98
Nº 405, DE 2001
a 01.1 0.98, trin ta e qua tro car tas de cré di to para seis
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre
em pre i te i ras em pa ga men to pela presta ção de ser
- vi
to Le gis la ti vo nº 405, de 2001 (nº 1.048/2001, na- Câ ços ou execu ção de obras pú bli cas, tota li zan do qua
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za tro mi lhões, no ve cen tos e qua ren ta e três mil, tre zen
a Fun da ção Rosa Leal a exe cu tar ser vi ço de ra di o- di tos e cin qüen ta e um re ais e cinqüen ta cen tas,
vosem
fusão co mu ni tá ria na ci dade de Bo ca í na, E sta do do ob ser var a ve da ção prescri ta no inciso II do art. 3º da
Pi a uí, ten do
Re so lu ção nº 78, de 1 998.
Pa re cer favo rá vel, sob nº 1 7, de 2002, da Co
– 25 –
mis são de Edu ca ção, Rela tor: Se na dor Fre i tas Neto,
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA
com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân dido.
Pro je to de Re so lu ção nº 56, de 1 999, de au to ria
do Se na dor Ro ber to Re quião, que al te ra o § 3º do art.
– 21 –
1 2 da Re so lu ção nº 78, de 1 998, que ”dis põe so bre as
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
ope ra ções de cré di to in ter no e ex ter no dos Esta dos,
do Dis tri to Fe de ral, dos Mu ni cí pi os e de suas res pec
Nº 41 0, DE 2001
tivas au tar qui as e funda ções, inclu si ve con ces são de
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre
ga ran ti as, seus li mi tes e con di ções de au to ri za ção, e
to Le gis la ti vo nº 41 0, de 2001 ( nº 973/2001, na Câ-ma dá ou tras pro vidências“.
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
– 26 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria da Rá dio Santo Antô nio a
MATÉRIA
A
SER
DECLARADA
PREJUDICADA
exe cu tar ser vi ço de radi o di fu são co mu ni tá ria na ci-da
de de Itu tin ga, E sta do de Mi nas Ge ra is, ten do
Projeto de Resolução nº 91, de 1 999, de autoria do
Senador Antero Paes de Barros, que altera a Resolução
Pa re cer favo rá vel, sob nº 1 8, de 2002, da Co
do Senado Fe deral nº 78, de 1 998, modificando a re- da
mis são de Edu ca ção, Re la tor: eSna dor Arlin do Por to.
ção do inciso II, do art. 6º e dá outras providências.
– 22 –
– 27 –
MATÉRIA
A
SER
DECLARADA
PREJUDICADA
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Pro je to de Re so lu ção nº 31 , de 2000, de au to ria
Nº 41 1 , DE 2001
do Se na dor Ge ral do Althoff, que al te ra dis po si ti vos da
Discussão, em turno úni co, do Projeto de Decreto Re so lu ção nº 78, de 1 998, para re gu la men tar as -an
Legislativo nº 411, de 2001 (nº 981/2001, na Câ mara te ci pa ções de re ce i ta re a li za das di re ta men te com
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Asso
con tri bu in tes.
ciação Co munitária Enge nhe i ro Arcoverde – ACENAVE
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Está en
a execu tar ser viço de radiodifusão comunitária na ci-da
cer ra da a sessão.
de de Condado, Estado da Paraíba, tendo
(Levanta-se a sessão às 21 horas e 47 minutos.)
Parecer favorável, sob nº 1 9, de 2002, da Comis
são de Educação, Relatora: Se nadora Marluce Pin to.
(OS. 11901/2002)
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre
to Le gis la ti vo nº 400, de 2001 ( nº 742/2000, na Câ-ma
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
per mis são ou tor ga da à Rádio Pampa de Gu a í ba Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em -fre
qüên cia mo du la da na ci da de de Gu a í ba, E sta do do
Rio Gran de do Sul, ten do
Pa re cer favo rá vel, sob nº 48, de 2002, da Co
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Emí lia Fer
nan des, com abs ten ções dos Seando res Edu ar do
Su plicy e Ge ral do Cân dido.
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Ata da 26ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 21 de março de 2002
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. Ramez Tebet, Edison Lobão e Mozarildo Cavalcanti

ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:
Ademir Andrade – Álvaro Dias – Amir Lando –
Antonio Carlos Júnior – Antônio Carlos Valadares –
Ari Stadler – Artur da Tavola – Bello Parga – Benício
Sampaio – Carlos Bezerra – Carlos Patrocínio –
Casildo Maldaner – Chico Sartori – Edison Lobão –
Eduardo Siqueira Campos – Eduardo Suplicy – Fernando Bezerra – Fernando Ribeiro – Francelino Pereira – Freitas Neto – Geraldo Althoff – Geraldo Cândido – Geraldo Melo – Gerson Camata – Gilberto
Mestrinho – Gilvam Borges – Iris Rezende – Jefferson Peres – João Alberto Souza – José Agripino –
José Eduardo Dutra – José Fogaça – José Jorge –
José Sarney – José Serra – Juvêncio da Fonseca –
Lauro Campos – Leomar Quintanilha – Lúdio Coelho – Luiz Otavio – Luiz Pontes – Maguito Vilela –
Maria do Carmo Alves – Marina Silva – Marluce Pinto – Mauro Miranda – Moreira Mendes – Mozarildo
Cavalcanti – Nabor Júnior – Osmar Dias – Paulo
Souto – Pedro Simon – Ramez Tebet – Renan Calheiros – Ricardo Santos – Roberto Freire – Roberto
Requião – Roberto Saturnino – Romero Jucá – Romeu Tuma – Ronaldo Cunha Lima – Sebastião Rocha – Sérgio Machado – Teotônio Vilela Filho – Tião
Viana – Valmir Amaral – Waldeck Ornelas – Wellington Roberto.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A lista
de presença acusa o comparecimento de 68 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECER Nº 161, DE 2002
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 22, de 1999, tendo
como 1º signatário o Senador Pedro Simon, que dá nova redação ao inciso LXXVI
do art. 5º da Constituição Federal.
Relator: Senador Iris Rezende
I – Relatório
Encontra-se sob exame desta Comissão a Proposta de Emenda à Constituição nº 22, de 1999, que
”Dá nova redação ao inciso LXXVI do art. 5º da Constituição Federal“.
O dispositivo em comento está assim redigido
na Constituição Federal:
”LXXVI — São gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei:
a) o registro civil de nascimento;
c) a certidão de óbito“.
A norma referida estabelece que são gratuitos o
registro civil de nascimento, não se mencionando, no
entanto, a respectiva certidão. Todavia, no caso do
óbito, não se menciona o registro, mas a certidão que
dele decorre. Não está prevista no dispositivo em vigor a gratuidade para registro e certidão de casamento. A inclusão do casamento entre as hipóteses mencionadas é um acréscimo que a Proposta em exame
incorpora. Está assim redigido o texto do dispositivo
na PEC em consideração:
”LXXVI — São gratuitos o registro e a
primeira emissão dos documentos:
a) certidão de nascimento;
b) certidão de casamento;
c) certidão de óbito“. (NR)
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Como se vê na redação proposta para o dispositivo, não só o registro seria gratuito, mas, também, a
primeira emissão das certidões. E como foi ressaltado
anteriormente, o registro e a certidão do casamento
passam a integrar o rol dos documentos alcançados
pela gratuidade. Além disso, a gratuidade, que hoje é
assegurada aos ”reconhecidamente pobres“, passaria a ser universalizada no próprio texto constitucional.
II – Voto
Com o advento da Lei nº 9.534, de 1997, flicou
estabelecido que as pessoas reconhecidamente pobres têm o direito de obter gratuitamente dos cartórios o registro civil de nascimento e o assento de óbito,
bem como a primeira certidão respectiva.
É a seguinte a redação do art. 1º da citada Lei nº
9.534, de 1997, que dá nova redação ao art. 30 da Lei
dos Registros Públicos, Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973:
”Art. 1º O art. 30 da Lei nº 6.015, de 31
de dezembro de 1973, alterada pela Lei nº
7.844, de 18 de outubro de 1989, passa a
vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 30. Não serão cobrados emolumentos pelo registro civil de nascimento,
pelo assento de óbito, bem como pela primeira certidão respectiva.
§ 1º Os reconhecidamente pobres estão isentos de pagamento de emolumentos
pelas demais certidões extraídas pelo cartório de registro civil.
§ 2º O estado de pobreza será comprovado por declaração do próprio interessado ou a rogo, tratando-se de analfabeto,
neste caso, acompanhada da assinatura de
duas testemunhas.
§ 3º A falsidade da declaração ensejará a responsabilidade civil e criminal do interessado.“’
Como se vê no texto reproduzido, as pessoas,
em geral, têm direito ao registro de nascimento, ao
assento de óbito e à primeira certidão respectiva, sem
qualquer ônus (§ 1º do texto transcrito).
Os reconhecidamente pobres estão isentos do
pagamento de emolumentos pelas demais certidões,
bastando, para tanto, declaração do interessado e as
assinaturas de duas testemunhas, se o declarante for
analfabeto (§ 2º do texto transcrito).
Com a devida vênia, o sistema adotado é simples, porquanto exige declaração de pobreza apenas
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nas demais certidões que o interessado solicitar. A lei
em tela é cristalina quanto ao dever de o cartório registrar o nascimento ou fazer o assento do óbito. É necessário, todavia, que os cartórios observem, efetivamente, o mandamento legal já existente.
No entanto, o cumprimento dessas disposições
legais não tem sido corretamente assimilado. Os próprios cartórios têm questionado a constitucionalidade
dessa lei que confere gratuidade ao documento básico da cidadania e ao registo e à certidão de óbito.
Como ilustração convém citar remédios jurídicos intentados por entidades representativas dos registradores, os quais são a seguir mencionados.
A ação proposta pela Associação dos Notários
e Registradores do Brasil — ANOREG — BR teve o
seguinte resultado:
”O Tribunal, por votação majoritária, indeferiu o
pedido de medida cautelar, vencidos os Ministros Maurício Corrêa e Marco Aurélio, que o deferiam. Votou o
Presidente. Plenário, 6-4-1998 ”.
A manifestação do STF foi provocada, também,
pela Confederaçao Nacional das Profissões Liberais
– CNPL, cujo resultado foi o seguinte: ”O Tribunal, por
maioria de votos, não conheceu da ação, por falta de
pertinência temática, vencido o Sr. Ministro Marco Aurélio, Relator. Votou o Presidente. Redigirá o acórdão
o Sr. Ministro Nelson Jobim. Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Carlos Velloso e Celso de
Mello, Presidente, e, neste julgamento, o Sr. Ministro
Sydney Sanches. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Moreira Alves (RISTF, art. 037, 001). Plenário,
5-3-98“.
A Associação Nacional dos Registradores de
Pessoas Naturais também invocou a manifestação do
STF, que decidiu da seguinte forma: ”O Tribunal, por
maioria de votos, não conheceu da ação direta, por
ilegitimidade ad causam da autora, vencido o Sr. Ministro Marco Aurélio, Relator. Votou o Presidente. Redigirá o acórdão o Sr. Ministro Nelson Jobim. Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Carlos Velloso
e Celso de Mello (Presidente,), e, neste julgamento, o
Sr. Ministro Sydney Sanches. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Moreira Alves (RISTF, art. 037, 001). Plenário, 5-3-98”.
Para evitar a controvérsia quanto à juridicidade
e constitucionalidade da vontade popular já expressa
no termos da lei, é proposta a alteração do texto constitucional, como forma de consolidar direito que se entende básico para o exercício da cidadania.
Assim, estar-se-á garantindo, de modo definitivo, que os fatos jurídicos do nascimento, casamento e
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óbito possam ser registrados e certificados independentemente de custas para os interessados.
Unimo-nos, portanto, ao ilustre Autor e àqueles
que subscreveram a PEC nº 22, de 1999, no sentido
de aprová-la, porquanto é elevado, justo e procedente
o seu propósito.
Sala da Comissão, 13 de março de 2002. – Bernardo Cabral, Presidente – Iris Rezende, Relator –
Romeu Tuma – Waldeck Ornélas – Osmar Dias –
José Eduardo Dutra – Sebastião Rocha – Bello
Parga – Sérgio Machado – Antônio Carlos Júnior –
Lúcio Alcântara – Maria do Carmo Alves.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
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”Art. 30. Não serão cobrados emolumentos pelo
registro civil de nascimento e pelo assento de óbito,
bem como pela primeira certidão respectiva.
....................................................................................
PARECER Nº 162, DE 2002
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 112, de 2001 (nº 113/99, na origem) que concede anistia a dirigentes ou
representantes sindicais e trabalhadores
punidos por participação em movimento
reinvindicatório.
Relator: Senador José Eduardo Dutra

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

I – Relatório

LEI Nº 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973

É submetido ao exame desta Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania o Projeto de Lei da
Câmara nº 112, de 2001, que tem por finalidade conceder anistia a dirigentes ou representantes sindicais
e trabalhadores punidos por participação em movimento reinvindicatório.
O projeto assegura também sua reintegração no
emprego, com efeitos financeiros a partir da publicação da lei, bem como o cômputo do tempo de serviço,
a progressão salarial e o pagamento das contribuições previdenciárias, tanto pública quanto privada, do
período compreendido entre as dispensas ou suspensões contratuais e a vigência da lei.
Ao justificar sua iniciativa, o autor da proposição
alega:
O Tribunal Superior do Trabalho declarou como
abusiva a greve da categoria, impossibilitando a solução negocial dos conflitos, e finalizando-os de forma
traumática não somente para trabalhadores e empresa, como também para toda a sociedade.
O resultado da desastrosa decisão foi a despedida de vários trabalhadores e o duro questionamento
do direito de greve. Havia sido firmado acordo para o
término da greve, o que resultou em atendimento direto do Presidente da República e de seus ministros,
com representantes da Federação Única dos Petroleiros e da Central Única dos Trabalhadores.
Mais adiante, assevera ainda que foi ignorado
um terceiro acordo coletivo, firmado por dirigente da
Petrobrás, e ainda conferindo validade aos anteriores, sob a alegação de que quem o fizera não fora expressamente autorizado pelo presidente da estatal.
Desta forma, claramente foi ignorada a Constituição da República e o artigo 14 da Lei nº 7.783/89 (Lei de
Greve), o qual legitima os movimentos paredistas defla-

Dispõe sobre os registros públicos,
e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 30. Não serão cobrados emolumentos pelo
registro civil de nascimento e pelo assento de óbito,
bem como pela primeira certidão respectiva. (Redação dada pela Lei nº 9.534, de 10-12-97)
....................................................................................
LEI Nº 7.844, DE 18 DE OUTUBRO DE 1989
Disciplina o inciso LXXVI do art. 5º
da Constituição da República Federativa
do Brasil, alterando a redação do art. 30
da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de
1973.
....................................................................................
LEI Nº 9.534, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997
Dá nova redação ao art. 30 da Lei nº
6.015, de 31 de dezembro de 1973, que
dispõe sobre os registros públicos;
acrescenta inciso ao art. 1º da Lei nº
9.265, de 12 de fevereiro de 1996, que trata da gratuidade dos atos necessários ao
exercício da cidadania; e altera os arts.
30 e 45 da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, que dispõe sobre os serviços notariais e de registro.
....................................................................................
Art. 1º O art. 30 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, alterada pela Lei nº7.844, de 18 de outubro de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação:
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grados para exigir o cumprimento de acordos, por uma
decisão do TST ao mínimo questionável.
É o relatório.
II – Análise
Preliminarmente, cabe-nos enfatizar que, mesmo sendo a anistia um dos meios de extinção da punibilidade, não tem o presente projeto o condão de pretender corrigir possível equívoco do Tribunal Superior
do Trabalho em julgar a greve dos empregados da Petrobrás como abusiva, a qual teria ensejado cerca de
uma centena de suspensões contratuais ou demissões de empregados da Petrobrás.
Como se sabe, a anistia tem como objetivo a
apaziguação dos espíritos conturbados e a eliminação dos fatos, passando sobre eles uma borracha.
Não visa, portanto, à revisão de uma decisão da Justiça sobre cujo mérito não nos cabe neste momento
questionar.
A anistia é um benefício coletivo, informado por
motivos sociais. A anistia que a proposição sob comento deseja conceder envolve dirigentes sindicais e
trabalhadores da Petrobras que participaram de movimentos reinvindicatórios entre 1º de setembro de
1994 a 1º de setembro de 1996 e estão inconformados com as punições que lhes foram impostas. Convencidos que o movimento grevista devia ser mantido,
pois segundo eles era para garantir o cumprimento de
acordo coletivo, acabaram não acolhendo decisão
proferida pelo TST que considerou a greve como abusiva. Ademais, em decorrência da demissão ou suspensão de cerca de cem trabalhadores, a categoria
sente-se perseguida politicamente, ainda que convencida que tenha apenas lutado por seus direitos
constitucionais e legais.
Não resta dúvida, pois, que o projeto é meritório,
eis que se propõe, por meio do instituto constitucional
da anistia, pacificar os ânimos perturbados e inconformados de grande parte da categoria dos petroleiros.
Sob o aspecto formal, vale dizer que os preceitos constitucionais foram integralmente observados,
quanto à legitimidade de iniciativa (art. 61, caput) e à
competência da União (art. 21, inciso XVII).
Por outro lado, a matéria deve ser disciplinada
em lei ordinária. Isso porque, pelo paralelismo das formas, apenas quem tem competência para legislar sobre delitos – direito de cominar sanções – e que tem
competência para anistiar, ou seja, o poder legislativo
central, federal. Sendo, portanto, competência da
União, cabe ao Congresso Nacional legislar, conforme prevê o caput do art. 48 da Constituição Federal.
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III – Voto
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 112, de 2001, no que tange
ao mérito e aos aspectos de juridicidade e constitucionalidade.
Sala das Sessões, 13 de março de 2002. – José
Eduardo Dutra, Relator – Sebastião Rocha – Maria
do Carmo Alves – Romero Jucá – Francelino Pereira – Luiz Otávio – Bello Parga – Lúcio Alcântara –
José Fogaça – Ademir Andrade – Íris Rezende –
Geraldo Melo – Romeu Tuma – Fernando Ribeiro –
Osmar Dias – Antônio Carlos Junior.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 21. Compete à União:
....................................................................................
XVII – conceder anistia;
....................................................................................
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da República, não exigida esta
para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:
I – sistema tributário, arrecadação e distribuição
de rendas;
II – plano plurianual, diretrizes orçamentárias,
orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado;
III – fixação e modificação do efetivo das Forças
Armadas;
IV – planos e programas nacionais, regionais e
setoriais de desenvolvimento;
V – limites do território nacional, espaço aéreo e
marítimo e bens do domínio da União;
VI – incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de Territórios ou Estados, ouvidas as
respectivas Assembléias Legislativas;
VII – transferência temporária da sede do Governo Federal;
VIII – concessão de anistia;
IX – organização administrativa, judiciária, do
Ministério Público e da Defensória Pública da União e
dos Territórios e organização judiciária, do Ministério
Público e da Defensória Pública do Distrito Federal;
(*) Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de
11-9-2001:
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X – criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, observado o que
estabelece o art. 84, VI, b;

AVISO Nº 11 /GM-MDIC

(*) Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 32, de 11-9-2001:

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício nº 124/2002 (SF), de 7 de
março de 2002, acerca da convocação aprovada por
essa Casa, por iniciativa dos Senhores Senadores
Paulo Hartung e Romero Jucá, para prestar esclarecimentos sobre os efeitos das medidas protecionistas
norte-americanas na economia brasileira e as medidas que serão adotadas pelo governo brasileiro, tenho o prazer de colocar-me à disposição do Senado
Federal e sugiro o dia 26 de março próximo às 10h, se
for da conveniência de Vossa Excelência.
Atenciosamente, – Sergio Silva do Amaral, Ministro de Estado do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Com referência ao expediente que acaba de ser lido a Presidência fixa a sessão do dia 16 de abril, às 15 horas,
para o comparecimento do Senhor Ministro de Estado
de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
Comunique-se à Sua Excelência esta decisão.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre a
mesa, propostas de emenda à Constituição que serão lidas pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Mozarildo Cavalcanti.

XI – criação e extinção de Ministérios e órgãos
da administração pública;
XII – telecomunicações e radiodifusão;
XIII – matéria financeira, cambial e monetária,
instituições financeiras e suas operações;
XIV – moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida mobiliária federal.

Inciso incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 4-6-98:
“XV – fixação do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, por lei de
iniciativa conjunta dos Presidentes da República, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal,
observado o que dispõem os arts. 39, § 4º,
150, II, 153, III, e 153, § 2º, I”.
....................................................................................
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.
....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O
Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presidência comunica ao Plenário que o Projeto de Lei
da Câmara nº 112, de 2001 (nº 113/99, na Casa de
origem), que concede anistia a dirigentes ou representantes sindicais e trabalhadores punidos por participação em movimento reivindicatório, cujo parecer
foi lido anteriormente, ficará perante a Mesa durante
cinco dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos do art. 235, II, d, do Regimento Interno do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre
a Mesa, expediente que será lido pelo Sr. Primeiro-Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:

Brasília, 20 de março de 2002

São lidas as seguintes:
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 11, DE 2002
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.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º O § 2º do art. 201 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 201. ...............................................
..............................................................
§ 2º O valor mensal do benefício que
substitua o salário de contribuição ou o
rendimento do trabalho do segurado não
poderá ser inferior ao salário mínimo nem
superior a dez salários mínimos.
...................................................." (NR)
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Art. 2º Esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Mais uma injustiça está sendo imputada aos beneficiários do regime geral de previdência social. A
renda daqueles com direito a benefícios situados em
torno do limite máximo está cada vez mais próxima da
devida aos beneficiários com menores rendimentos.
Isso ocorre porque o teto dos benefícios tem sido reajustado por índices menores que os aplicados ao valor do piso, ou seja, do salário mínimo.
Até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, que modificou o sistema de previdência social, a Constituição apenas estabelecia o
menor valor dos benefícios, que deveria corresponder
ao salário mínimo. Na época, havia uma referência
implícita, ditada pelo uso e costume, de estabelecer o
valor nominal equivalente a dez salários mínimos
como limite máximo. Quando tal limite distanciava-se
desse valor, pressões políticas acabavam conduzindo-o à referência mencionada.
Na época da reforma da previdência, o valor do
teto dos benefícios estava defasado, situando-se em
torno de oito salários mínimos. Decidiu-se, então, restabelecer a referência. Isso se deu por meio do art. 14
da Emenda nº 20, que estabeleceu em R$1.200,00 o
limite máximo para os benefícios previdenciários,
quantia então equivalente a dez salários mínimos e
que deveria ser reajustada de forma a preservar, em
caráter permanente, seu valor real.
Ocorre que, ao estabelecer na Constituição um
valor nominal a ser apenas reajustado ao longo do
tempo, impediu-se qualquer recuperação do valor
real do teto de benefícios. Ao mesmo tempo, passou-se a verificar uma gradual recuperação do salário
mínimo, por intermédio de reajustes acima da inflação do período. Com isso, a diferença entre o piso e o
teto dos benefícios previdenciários tem se estreitado
cada vez mais, em prejuízo dos que percebem renda
acima do valor mínimo.
Entre janeiro de 1999 e de 2002, o salário mínimo passou de R$130,00 para R$180,00, o que significa um aumento de 38,5%. No mesmo período, o teto
de benefício elevou-se apenas 19,2%, passando de
R$1.200,00 para R$1.430,00. Hoje, esse teto voltou a
representar cerca de oito salários mínimos e a tendência é que seja cada vez menor em relação ao piso
de benefícios.
A presente proposta de emenda à Constituição
corrige essa distorção ao propor que tanto o limite inferior quanto o superior dos benefícios previdenciários
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sejam estipulados em número de salários mínimos.
Essa é a única maneira de impedir a defasagem dos
benefícios ao longo do tempo e a conseqüente concentração dos mesmos em torno do valor do salário
mínimo.
É importante ressaltar que a emenda à Constituição faz-se necessária por dois motivos primordiais.
Primeiro, porque o valor do teto de benefícios está
agora disposto na Constituição. Ou seja, não pode ser
alterado via legislação infraconstitucional. Segundo,
porque o inciso IV do art. 7º da Constituição veda a
vinculação do salário mínimo para qualquer fim, o que
faz com que um projeto de lei sobre a matéria seja inconstitucional.
Diante do exposto, conto com o apoio dos demais membros desta Casa para que possamos contribuir para a melhoria de vida de imenso contingente
de beneficiários do sistema previdenciário brasileiro.
Sala das Sessões, 21 de março de 2002. – Senador Mauro Miranda.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
..........................................................................
Art. 201.* A previdência social será organizada
sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e
de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá,
nos termos da lei, a:
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I – cobertura dos eventos de doença, invalidez,
morte e idade avançada;
II – proteção à maternidade, especialmente à
gestante;
III – proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário;
IV – salário-família e auxílio-reclusão para os
dependentes dos segurados de baixa renda;
V – pensão por morte do segurado, homem ou
mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes,
observado o disposto no § 2º.
§ 1º É vedada a adoção de requisitos e critérios
diferenciados para a concessão de aposentadoria
aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física, definidos em lei complementar.
§ 2º Nenhum benefício que substitua o salário
de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo.
§ 3º Todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de benefício serão devidamente
atualizados, na forma da lei.
§ 4º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o
valor real, conforme critérios definidos em lei.
§ 5º É vedada a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado facultativo,
de pessoa participante de regime próprio de previdência.
§ 6º A gratificação natalina dos aposentados e
pensionistas terá por base o valor dos proventos do
mês de dezembro de cada ano.
§ 7º É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições:
I – trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;
II – sessenta e cinco anos de idade, se homem,
e sessenta anos de idade, se mulher, reduzido em
cinco anos o limite para os trabalhadores rurais de
ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos
o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.
§ 8º Os requisitos a que se refere o inciso I do
parágrafo anterior serão reduzidos em cinco anos,
para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na
educação infantil e no ensino fundamental e médio.
§ 9º Para efeito de aposentadoria, é assegurada
a contagem recíproca do tempo de contribuição na
administração pública e na atividade privada, rural e
urbana, hipótese em que os diversos regimes de pre-
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vidência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei.
§ 10. Lei disciplinará a cobertura do risco de acidente do trabalho, a ser atendida concorrentemente
pelo regime geral de previdência social e pelo setor
privado.
§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de
contribuição previdenciária e conseqüente repercussão
em benefícios, nos casos e na forma da lei.
.........................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 12, DE 2002
Fixa prazos para o Tribunal de Contas da União atender as solicitações de
inspeções, auditorias e informações do
Congresso Nacional, suas Casas e respectivas comissões.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:
Art. 1º Acrescentem-se os seguintes parágrafos
ao art. 71 da Constituição Federal:
“Art. 71. ..............................................
...........................................................
§ 5º A recusa ou a prestação inadequada de informações pelo Tribunal no prazo de trinta dias, em resposta à solicitação
do Congresso Nacional, de qualquer das
suas Casas ou respectivas comissões, importará em crime de responsabilidade.
§ 6º O Presidente do Tribunal encaminhará relatórios mensais sobre o estágio em
que se encontram as inspeções e auditorias
solicitadas, bem como os resultados obtidos, à respectiva Casa ou comissão, importando em crime de responsabilidade o descumprimento ou o cumprimento inadequado
dessa prestação de informações.
§ 7º A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, bem como qualquer de suas
comissões, poderão convocar Ministro, Auditor ou Membro do Ministério Público junto
ao Tribunal de Contas da União para prestar, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, relativo ao
exercício do controle externo, importando
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em crime de responsabilidade a ausência
sem justificação adequada.
§ 8º Os Ministros, Auditores ou Membros do Ministério Público junto ao Tribunal
poderão comparecer ao Senado Federal à
Câmara dos Deputados ou a qualquer de
suas comissões, por sua iniciativa e mediante entendimentos com a Mesa respectiva,
para expor assunto de relevância, atinente
ao controle externo.
§ 9º O disposto nos §§ 7º e 8º observará, no que couber, as disposições pertinentes ao comparecimento de Ministro de
Estado." (NR)
Art. 2º Esta Emenda entra em vigor na data da
sua promulgação.
Justificação
A Constituição Federal de 1988 atribui ao Congresso Nacional a titularidade do controle externo,
exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União.
Essa titularidade justifica-se pela preeminência do
Congresso Nacional em dispor sobre todas as matérias de competências da União, eventualmente com a
sanção do Presidente da República.
Embora o Tribunal tenha recebido atribuições
constitucionalmente definidas, as informações obtidas no exercício daquele mister prestam-se, muitas
vezes, para o aprimoramento da atividade parlamentar. Nesse sentido a Constituição Federal preconizou,
nos incisos IV e VII do art. 71, a realização de inspeções e auditorias e a prestação de informações pelo
Tribunal, em resposta a solicitação de qualquer das
Casas ou Comissões do Congresso Nacional.
No entanto, foram previstos apenas dois prazos
para que o Tribunal atendesse às demandas congressuais. O primeiro prazo refere-se à emissão do parecer prévio às contas prestadas pelo Presidente da
República; o segundo prazo remete ao pronunciamento conclusivo do Tribunal sobre os indícios de
despesas não autorizadas ou de subsídios não aprovados, a pedido da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Assim, a presente proposição aperfeiçoa o relacionamento entre o Congresso Nacional, suas Casas
e comissões com o Tribunal de Contas da União, por
intermédio da estipulação de prazo máximo para que
o órgão auxiliar atenda às necessidades do titular do
controle externo, no tocante à prestação de informações e à realização de inspeções e auditorias.
De um lado, o prazo de trinta dias para a prestação de informações aos congressistas já consta dos
normativos internos do Tribunal, notadamente a Resolução nº 136, de 2000-TCU. De outro, ainda que as
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diferentes complexidades e envergaduras das inspeções e auditorias demandadas pelas Casas e comissões não recomendem a fixação de prazos a priori,
nada impede a prestação mensal de informações
pelo Tribunal, a propósito do andamento dos trabalhos e dos resultados alcançados. Tais compromissos
aperfeiçoam as relações entre os órgãos do Poder
Legislativo, no exercício do controle externo.
A presença dos Ministros, Auditores e Membros
do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas no
Congresso Nacional, suas Casas e Comissões, quer
voluntária, quer compulsoriamente, enriquece a qualidade e a quantidade das informações relativas ao
controle externo, nem sempre disponíveis nos relatórios, votos, decisões e acórdãos da Corte de Contas.
A presença não fere as prerrogativas dessas Autoridades, tendo em vista a absoluta incompatibilidade
com a equiparação à magistratura, nesse ponto do relacionamento entre o Congresso Nacional e o Tribunal. Ademais, a mera presença não tem o condão de
cercear as atividades desenvolvidas por aqueles
agentes públicos, da mesma forma que o julgamento
das contas pela Comissão Mista não perturba a gestão do Tribunal. Pelo contrário, trata-se de prestigiar o
atendimento dos interesses do titular do controle externo e de conferir maior estabilidade ao relacionamento institucional no seio do Poder Legislativo.
Os procedimentos relativos à presença daquelas Autoridades devem observar, no que couber, as
regras já estabelecidas para o comparecimento dos
Ministros de Estado.
Nesse sentido, contamos com o apoio dos nobres parlamentares para que a proposição seja aprovada.
Sala das Sessões, 21 de março de 2002. –
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – As propostas de emendas à Constituição que acabam de
ser lidas estão sujeitas às disposições específicas
constantes dos arts. 354 e seguintes do Regimento
Interno.
As matérias serão publicadas e despachadas à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre a
mesa, projetos de lei do Senado que serão lidos pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 63, DE 2002
Dispõe sobre a criação de Juntas e
do Conselho de Recursos Fiscais do Trabalho e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam criadas Juntas e Conselho de Recursos Fiscais do Trabalho para atuar junto às Delegacias Regionais do Trabalho e à Secretaria de Fiscalização do Trabalho, respectivamente, com a atribuição de analisar, em primeira instância, as defesas, e,
em segunda, os recursos contra autos de infração à
legislação do trabalho.
§ 1º As Juntas serão integradas, paritariamente,
por representantes indicados, com suplentes, pelas
federações sindicais de empregados e empregadores, compondo os nomes duas listas quádruplas a serem encaminhadas ao Delegado Regional, a quem
compete a escolha dos componentes do órgão e a
presidência dos trabalhos.
§ 2º O Conselho será integrado, paritariamente,
por representantes indicados, com suplentes, pelas
confederações sindicais de empregados e empregadores, em duas listas quádruplas a serem encaminhadas ao Secretário de Fiscalização do Trabalho, a
quem compete a escolha dos componentes do órgão
e a presidência dos trabalhos.
§ 3º O mandato dos representantes sindicais terá
duração de dois anos, permitida uma recondução.
§ 4º Os representantes classistas serão remunerados pelas entidades sindicais responsáveis pela
indicação.
Art. 2º Os arts. 633, 635 e 636, da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passam a vigorar
com a seguinte redação:
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“Art. 633. Os prazos para defesa ou recurso poderão ser prorrogados, a requerimento do interessado, de acordo com despacho expresso do presidente da Junta ou
do Conselho de Recursos Fiscais do Trabalho, ou, de ofício, quando o autuado residir
em localidade diversa daquela onde se
achar instalada a Junta de Recursos Fiscais
do Trabalho.”(NR)
“Art. 635. De toda decisão que impuser
multa por infração das leis e disposições reguladoras do trabalho, não havendo forma
especial de processo, caberá defesa para a
Junta de Recursos Fiscais do Trabalho competente e recurso para o Conselho de Recursos Fiscais do Trabalho.
Parágrafo único. As decisões serão
sempre fundamentadas e levadas ao conhecimento do autuado e do denunciante."(NR)
“Art. 636. A defesa e os recursos deverão ser interpostos no prazo de dez dias,
contados da ciência da decisão, perante a
Junta de Recursos Fiscais do Trabalho competente, independentemente do recolhimento do valor da multa.
§ 1º Recebido o recurso, a Junta o encaminhará de imediato para o Conselho de
Recursos Fiscais do Trabalho.
§ 2º Em caso de desistência do direito
de recorrer, a multa poderá ser recolhida
com desconto de cinqüenta por cento.
§ 3º A notificação por edital, publicado
no órgão oficial, somente será realizada se
o notificado se recusar a dar ciência da autuação ou se encontrar em lugar incerto e
não sabido."(NR)
Art. 3º O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de noventa dias contados de sua
publicação.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O Direito Administrativo do Trabalho precisa ser
alçado a um patamar mais elevado, deixando de ser
um mero repositório de práticas costumeiras e normas esparsas. Está na hora de construirmos a devida
estrutura para que a fiscalização do trabalho funcione
efetivamente e as decisões dos fiscais sejam acompanhadas de perto e democraticamente por empregados e empregadores, por meio de seus represen-
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tantes. Só assim conseguiremos reduzir a arbitrariedade de algumas autuações e dar a transparência necessária aos atos e procedimentos no processo administrativo do trabalho.
Não se justifica a manutenção, pelo Ministério
do Trabalho, da sistemática atual de julgamento das
defesas e recursos pelos próprios agentes responsáveis pela inspeção. Não se trata de questionar a probidade, a imparcialidade, impessoalidade ou o conhecimento técnico dos fiscais do trabalho. Trata-se de criar
instância isenta e democrática para analisar, com o
distanciamento necessário e a possibilidade de
contraditório, as defesas e recursos. Nessas instâncias estaria garantida a participação dos Delegados
Regionais do Trabalho e do Secretário de Fiscalização do Trabalho, ocupando a presidência das Juntas
e do Conselho, respectivamente.
Os procedimentos atualmente adotados, também, são imperfeitos, pois não contribuem para a formação de uma doutrina específica e a uniformização
das decisões administrativas. Sem uma jurisprudência firmada torna-se difícil coletar elementos substanciais para fundamentar a defesa e o recurso. Dessa
forma, via de regra, os empregadores autuados ficam
na dependência de decisões instáveis quanto ao seu
conteúdo ou a seus resultados imprevisíveis.
Com a criação de Juntas e de um Conselho de
Recursos Fiscais do Trabalho acreditamos que, empregados e empregadores, terão acesso às informações necessárias ao bom andamento do trabalho e
apoio à fiscalização e de exame mais aprofundado
das atuações. Hoje, ao contrário, a publicidade dos
atos é restrita e são freqüentes as alegações de sigilo
fiscal. Assim, as próprias entidades denunciantes
acabam sem saber dos resultados da fiscalização,
sem saber se estavam certas ou não quanto às irregularidades apontadas ou denunciadas.
A aprovação de nosso projeto ensejará um controle maior das decisões da fiscalização e poderá melhorar o relacionamento entre as entidades estatais
responsáveis por esse trabalho e as entidades de representação de empregados e empregadores. Além
disso, a existência de um contencioso administrativo
pode contribuir para desafogar o Poder Judiciário e
pode solucionar com mais agilidade os litígios entre
os empregadores e a Administração Pública. De qualquer modo, não está vedado o recurso ao Poder Judiciário, nem poderia ser de outra forma por expressa
determinação constitucional.
Procuramos seguir, na medida do possível, o
exemplo da Previdência Social, onde um contencioso
administrativo funciona com bons resultados para be-
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neficiários, empresas e para o Instituto Nacional de
Seguridade Social – INSS. O Conselho de Recursos
da Previdência Social é composto de representantes
do Governo, dos trabalhadores e das empresas.
Espelhando-nos nessa organização estamos prevendo a representação paritária de empregados e empregadores e a participação do Governo, ocupando
as presidências, por meio dos Delegados e do Secretário de Fiscalização do Trabalho.
Nossa proposição está em consonância com os
dispositivos constitucionais que asseguram a participação das entidades sindicais na defesa dos interesse individuais ou coletivos da categoria, inclusive
em juízo e em processos administrativos (inciso III do
art. 8º da Constituição), e a representação classista
nos órgãos públicos em que os interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de deliberação
ou discussão (art. 10 da Carta Magna).
Tratando-se de matéria que envolve diretamente a Administração Pública, limitamos bastante o número de dispositivos da proposta. Assim procedendo,
deixamos para o Ministério do Trabalho a definição da
estrutura administrativa e das normas de funcionamento das Juntas e do Conselho de Recursos Fiscais
do Trabalho.
Feitas as precedentes considerações, submetemos à apreciação de nossos pares a presente proposição, esperando que as motivações justificadoras e
façam merecer manifestação favorável desta Casa.
Sala das Sessões, 21 de março de 2002. –
Senador Carlos Bezerra.

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 10 DE MAIO DE 1943
Consolidação das Leis do Trabalho.
....................................................................................
Art. 633. Os prazos para defesa ou recurso poderão ser prorrogados de acordo com despacho expressão da autoridade competente, quando o autuado residir em localidade diversa daquela onde se
achar essa autoridade.
....................................................................................
Art. 635. De toda decisão que impuser multa por
infração das leis e disposições reguladoras do trabalho, e não havendo forma especial de processo, caberá recurso para o Diretor-Geral do Departamento ou
Serviço do Ministério do Trabalho que for competente
na matéria.
Parágrafo único. As decisões serão sempre fundamentadas.

MARÇO 2002
02766

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 22

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Art. 636. Os recursos devem ser interpostos no
prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da
notificação, perante a autoridade que houver imposto
a muita, a qual, depois de os informar, encaminhá-los-á à autoridade de instância superior.
§ 1º O recurso só terá seguimento se o interessado o instruir com a prova do depósito da multa.
§ 2º A notificação somente será realizada por
meio de edital, publicada no órgão oficial, quando o
infrator estiver em lugar incerto e não sabido.
§ 3º A notificação de que trata este artigo fixará
igualmente o prazo de 10 (dez) dias para que o infrator recolha o valor da multa, sob pena de cobrança
executiva.
§ 4º As guias de depósito ou recolhimento serão
emitidas em 3 (três) vias e o recolhimento da multa
deverá proceder-se dentro de 5 (cinco) dias às repartições federais competentes, que escriturarão a receita a crédito do Ministério do Trabalho.
§ 5º A segunda via da guia de recolhimento será
devolvida pelo infrator à repartição que a emitiu, até o
sexto dia depois de sua expedição, para a averbação
no processo.
§ 6º A multa será reduzida de 50% (cinqüenta
por cento) se o infrator, renunciando ao recurso, a recolher ao Tesouro Nacional dentro do prazo de 10
(dez) dias contados do recebimento da notificação ou
da publicação do edital.
§ 7º Para a expedição da guia, no caso do § 6º,
deverá o infrator juntar a notificação com a prova da
data do seu recebimento, ou a folha do órgão oficial
que publicou o edital.
....................................................................................
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
....................................................................................
Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:
....................................................................................
III – ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;
....................................................................................
Art. 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos
públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação.
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Sociais –
decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 64, DE 2002
Altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, de forma a modificar a sistemática de atuação do Conselho Nacional
de Assistência Social e de concessão do
certificado de entidade beneficente de
assistência social.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de
1993, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 17 ..................................................
..............................................................
§ 1º........................................................
..............................................................
I – nove representantes governamentais, incluindo um representante dos Estados e um dos municípios, sendo um deles o
Ministro de Estado responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência
Social, cujo suplente é seu substituto no
cargo de Ministro."
..............................................................
§ 2º A presidência do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS será exercida pelo Ministro de Estado responsável
pela coordenação da Política Nacional de
Assistência Social, cujo voto será de qualidade.
.......................................................(NR)
“Art. 18. .................................................
..............................................................
IV – conceder registro e opinar sobre a
concessão do certificado de entidade beneficente de assistência social.
....................................................."(NR)
“Art. 19. .................................................
..............................................................
XV – conceder o certificado de entidade beneficente de assistência social, ouvidos o Conselho Nacional de Assistência Social, a Secretaria de Estado responsável
pela coordenação da Política Nacional de
Assistência Social e o Instituto Nacional do
Seguro Social.
....................................................."(NR)
“Art. 40-A. O Ministério da Previdência
e Assistência Social reverá, no prazo de um
ano, todos os registros e respectivos certifi-
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cados de entidade beneficente de assistência social em vigor, ouvidos os conselhos
municipais de assistência social, o Conselho
de Assistência Social do Distrito Federal, a
Secretaria de Estado de Assistência Social
e o Instituto Nacional do Seguro Social.”
Art. 2º O prazo de um ano previsto no art. 40-A
da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993,
dar-se-á a partir da data de publicação desta lei.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Inúmeras denúncias de irregularidades no âmbito da concessão do certificado de entidade beneficente de assistência social têm vindo à público. A série de artigos anexos, assinados pelo jornalista Josias
de Souza, na Folha de São Paulo, é exemplo. Tais
denúncias vão desde a maquiagem da contabilidade
de várias instituições que pleiteiam o certificado até a
conduta irregular de integrantes do Conselho Nacional de Assistência Social.
O que mais preocupa é que o certificado concede às entidades ditas beneficentes o direito de não recolherem a contribuição patronal previdenciária. Ou
seja, os indícios são de que entidades que deveriam
estar praticando a assistência social, sendo para tanto isentas de tributos e contribuições não o fazem. Resultado: a sociedade estaria arcando com o custo de
subsídios (renúncia fiscal) absolutamente indevidos,
que montam a cerca de 2 bilhões de reais ao ano.
Atualmente, é a seguinte a sistemática que rege
a concessão do certificado de entidade beneficente
de assistência social:
a) inscrição no conselho municipal de assistência social ou no Conselho dê Assistência Social do
DF, conforme o caso;
b) encaminhamento de pedido de registro e de
certificado de entidade beneficente junto ao Conselho
Nacional de Assistência Social – CNAS;
c) deferimento do pedido pelo CNAS, que é
composto por nove representantes governamentais e
nove da sociedade civil e presidido por um de seus integrantes, eleito dentre os membros, para mandato
de um ano, renovável por mais um;
d) posse do certificado com validade de três
anos, sempre passível de renovação por igual período.
Para ser considerada beneficente de assistência social, a entidade sem fins lucrativos deve, dentre
outras obrigações, não distribuir resultados, não remunerar dirigentes, ser declarada de utilidade pública
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e aplicar pelo menos 20% de sua receita em gratuidade. Tais exigências devem ser comprovadas a partir
da apresentação ao CNAS de demonstrações contábeis e financeiras.
Exposta a sistemática, fica evidente que as irregularidades mencionadas têm sido possíveis graças
à forma de funcionamento do CNAS e ao seu excessivo poder. Afinal, não parece prudente que uma instância que outorga o direito a renúncias fiscais milionárias seja dirigida por qualquer dos dezoito representantes no Conselho. Ademais, também não é prudente outorgar esse tipo de poder a uma instância colegiada, não suscetível dos mesmos controles administrativos inerentes às mais elevadas instâncias do
Governo Federal.
Assim, o projeto de lei ora apresentado visa imprimir modificações na sistemática de concessão do
certificado de isenção fiscal e no funcionamento do
CNAS. Propõe-se que a presidência do Conselho seja
do Ministro de Estado da Previdência e da Assistência
Social e seu suplente o Secretário-Executivo. Transfere-se do Conselho para o Ministro a competência na
concessão do certificado de entidade beneficente de
assistência social, cabendo ao primeiro apenas opinar
sobre o assunto. Por fim, estabelece-se a revisão geral
de todos os certificados em vigor, a fim de detectar todas as irregularidades existentes e, assim, conferir a
indispensável lisura ao processo.
No exercício do Ministério da Previdência e
Assistência Social adotei várias providências no sentido de estabelecer critérios objetivos e dar transparência à concessão do favor fiscal, assegurando a
efetiva prestação dos serviços de assistência social
aos carentes, por parte das entidades beneficiadas.
Entre elas incluiu-se a Medida Provisória que deu origem à Lei nº 9.232, de 11 de dezembro de 1998, aprovada por unanimidade pelo Congresso Nacional, mas
que teve sua eficácia suspensa por meio de liminar
concedida pelo Supremo Tribunal Federal, bem como
a MP nº 2.178-13, ainda hoje em tramitação; já no Senado, continuo trabalhando com o objetivo de assegurar moralidade e eficácia ao mecanismo da isenção
da cota patronal previdenciária com fins de beneficência, de que são exemplos o Projeto de Lei do Senado nº 212, de 2001 e a presente proposta.
Estou certo de que a presente proposição legislativa contribuirá sobremaneira para reduzir substancialmente as irregularidades na concessão do certificado de entidade beneficente de assistência social.
Sala das Sessões, 21 de março de 2002. – Senador Waldeck Ornelas.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993
Dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências.
Art. 17. ...............................................................
...........................................................................
§ 1º.....................................................................
...........................................................................
I – 9 (nove) representantes governamentais, incluindo 1 (um) representante dos Estados e 1 (um)
dos municípios;
...........................................................................
§ 2º O Conselho Nacional de Assistência Social
(CNAS) é presidido por um de seus integrantes, eleito
dentre seus membros, para mandato de 1 (um) ano,
permitida uma única recondução por igual período.
...........................................................................
Art. 18. ...............................................................
...........................................................................
IV – conceder atestado de registro e certificado
de entidades de fins filantrópicos, na forma do regulamento a ser fixado, observado o disposto no art. 9º
desta lei.
Art. 19. Compete ao órgão da Administração
Pública Federal responsável pela coordenação da
Política Nacional de Assistência Social:
I – coordenar e articular as ações no campo da
assistência social;
II – propor ao Conselho Nacional de Assistência
Social (CNAS) a Política Nacional de Assistência Social, suas normas gerais, bem como os critérios de
prioridade e de elegibilidade, além de padrões de
qualidade na prestação de benefícios, serviços, programas e projetos;
III – prover recursos para o pagamento dos benefícios de prestação continuada definidos nesta lei;
IV – elaborar e encaminhar a proposta orçamentária da assistência social, em conjunto com as demais da Seguridade Social;
V – propor os critérios de transferência dos recursos de que trata esta lei;
VI – proceder à transferência dos recursos destinados à assistência social, na forma prevista nesta
lei;
VII – encaminhar à apreciação do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) relatórios trimestrais e anuais de atividades e de realização financeira
dos recursos;

335
Março de 2002

VIII – prestar assessoramento técnico aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios e às entidades e organizações de assistência social;
IX – formular política para a qualificação sistemática e continuada de recursos humanos no campo
da assistência social;
X – desenvolver estudos e pesquisas para fundamentar as análises de necessidades e formulação
de proposições para a área;
XI – coordenar e manter atualizado o sistema de
cadastro de entidades e organizações de assistência
social, em articulação com os Estados, os municípios
e o Distrito Federal;
XII – articular-se com os órgãos responsáveis
pelas políticas de saúde e previdência social, bem
como com os demais responsáveis pelas políticas
sócio-econômicas setoriais, visando à elevação do
patamar mínimo de atendimento às necessidades
básicas;
XIII – expedir os atos normativos necessários à
gestão do Fundo Nacional de Assistência Social
(FNAS), de acordo com as diretrizes estabelecidas
pelo Conselho Nacional de Assistência Social
(CNAS);
XIV – elaborar e submeter ao Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) os programas anuais e plurianuais de aplicação dos recursos do Fundo
Nacional de Assistência Social(FNAS).
....................................................................................
Art. 40. Com a implantação dos benefícios previstos nos arts. 20 e 22 desta lei, extinguem-se a
renda mensal vitalícia, o auxílio-natalidade e o auxílio-funeral existentes no âmbito da Previdência Social,
conforme o disposto na Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991.
Parágrafo único. A transferência dos beneficiários do sistema previdenciário para a assistência social deve ser estabelecida de forma que o atendimento à população não sofra solução de continuidade.
NO PLANALTO
Vem aí o escândalo das filantrópicas
JOSIAS DE SOUZA
DIRETOR DA SUCURSAL DE BRASÍLIA
Em países como o Brasil, em que a miséria social é uma tragédia diluída em muitas décadas de desdém, os governos costumam criar mecanismos para distribuir esmolas às vítimas do acidente genético de ter nascido pobre. Dá-se ao socorro o nome de filantropia.
Funciona numa sala do primeiro andar de prédio anexo ao
Ministério da Previdência um dos principais centros de distribuição
de óbolos. Chama-se CNAS (Conselho Nacional de Assistência
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Social). Integram-no 17 conselheiros, entre representantes do
Estado e de entidades civis.
Reúnem-se uma vez por mês.
Sentados ao redor de uma mesa em forma de T, os conselheiros outorgam a organizações ditas filantrópicas um documento
que a burocracia apelidou de CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social).
Trata-se de um pedaço de papel que propicia às entidades o
sonho de todo empreendedor: a isenção de impostos. Deixa-se de
pagar Imposto de Renda, contribuições à Previdência Social, Cofins, IPTU, IPVA, etc. A renúncia fiscal soma algo como R$2,5 bilhões por ano só na Previdência.
Em troca, as entidades se comprometem a investir em
gratuidades (gestos de caridade) 20% de todo o dinheiro
que passa pelos seus cofres. A comprovação dos gastos é condição para a renovação do certificado, feita de três em três anos.
Ocupada com assuntos mais sérios – o duelo entre Tasso
Jereissati e José Serra, por exemplo –, a imprensa dá pouca atenção ao tema. Vista como fatalidade embutida no modelo, a miséria
sem rosto não comove.
Pois um escândalo novinho em folha está na bica de estourar bem ali, naquela sala do prédio da Esplanada, a poucos metros
do Palácio do Planalto. Um ambiente em que o erário vem recebendo um tratamento de órfão.
O escarcéu talvez tenha certa utilidade. Pode levar Brasília a
fazer por pressão aquilo que, como de hábito, deixa de fazer por
precaução.
Recomenda-se a FHC, antes que seja tarde, o desperdício
de um naco de tempo com assunto.
Deu-se na última quarta-feira, véspera de feriado, o encerramento da última reunião do tal conselho de assistência social.
Quem acompanhou o encontro teve uma vaga idéia do poder de
destruição da dinamite prestes a explodir.
Em visita os li vros de várias filantrópicas, auditores da
Previdência têm constatado que mu itas de las se ocupam menos
dos mi seráveis do que deveriam valem-se de ar timanhas con tábeis para ludibriar o governo. Remetidos ao Conselho, os dados
colecionados pelo INSS deveriam justificar apu rações que de saguariam na cassação dos benefícios fiscais das entidades. Há
algo como seis dezenas de casos por julgar. Levada a voto a ma io ria das dúvidas listadas pe los auditores tem sido enterrada viva
pelos conselheiros.
Em recursos ao ministro da Previdência, os fiscais pedem a
exumação dos cadáveres. Os recursos são tratados a golpes de
barriga. A maior parte é indeferida.
Na reunião de quarta-feira, o INSS foi nocauteado várias vezes. Um dos casos analisados foi o da Fundação Gorceix, vinculada a uma universidade privada do Município mineiro de Ouro Preto.
A entidade reivindicou a renovação do seu certificado de isenção
fiscal. O INSS se opôs.
Em documento de 15 laudas, os auditores desqualificaram
parte dos dispêndios sociais da fundação. Glosaram-se coisas que
estão longe de parecer com ajuda a pessoas carentes: auxílio para
participação de alunos em campeonato de mountain bike e de futebol, empréstimo a professor, cursos para funcionários, compra de
divisórias, almoço de congraçamento, pagamento de viagens ao
exterior e compra de equipamentos de informática.
O relator do processo foi o conselheiro Eduardo Barbosa,
Deputado Federal pelo PSDB de Minas Gerais. Seu parecer, favorável à entidade mineira, tem a profundidade de um aquário raso.
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São quatro laudas incompletas. O texto passa ao largo das principais contestações do INSS.
Em dado momento de sua exposição, o deputado confessou-se ignorante em contabilidade. Disse ter recorrido até a Câmara de Vereadores de Ouro Preto para formar a sua convicção quanto à seriedade da instituição.
Dois representantes da Gorceix falaram em defesa da entidade. Palavras ao vento. Vocábulos que não chegaram a acomodar
em pratos asseados todos os pontos levantados pela fiscalização.
Ainda assim, aprovou-se a renovação do certificado em votação
unânime. A auditoria do INSS foi ao arquivo.
O des prestígio ao trabalho dos auditores é endossado
pelo próprio ministro da Previdência. Rober to Brant afastou fiscais, baixou por tarias que condicionam a análise das auditorias
a um filtro da presidência do INSS e remeteu ao Palácio do Planalto de creto que concede perdão a entidades que deixaram de
cumprir as suas obrigações, dan do-lhes prazo de três anos para
que se acertem.
A nuvem de suspeição que paira sobre o conselho de assistência social atraiu à reunião de quarta-feira um procurador da República. O sacrossanto Ministério Público iniciou há coisa de 15
dias uma investigação das filantrópicas. Os arquivos do conselho
de assistência social guardam fortes emoções.
6) em contato com o maravilhoso mundo das verbas públicas, a contabilidade da fundação experimentou jucunda prosperidade. A escrituração de 1995 registra resultado de mirrados
R$9.000. Em 31 de dezembro de 2000, o saldo era de R$18,1 milhões. Em 1996, anotaram-se ganhos de parcos R$328,98 com
aplicações financeiras. Em 2000, o valor saltou para R$751 mil.
É o seguinte o resultado da farra: erigiu-se em Muriaé um
vistoso hospital de tratamento do câncer. Abriu as portas faz sete
meses. Com capacidade para 3.000 atendimentos diários, acolhe,
por ora, algo como 50 doentes por dia.
Não está autorizado ainda a realizar procedimentos complexos. Não há oncologistas em seus quadros. Limita-se a triar pacientes, encaminhando-os a hospitais de Juiz de Fora. Só na última
quarta-feira requereu registro no SUS. Não paga impostos. Prepara-se para pedir à Previdência atestado de filantropia. Ergue-se à
volta do hospital um complexo que, depois de pronto, terá universidade, escola técnica, ginásio poliesportivo, auditório e lojas. Lael
Varella diz ter tirado do próprio bolso R$12 milhões. Marcelo Por tilho, seu administrador, afirma que o hospital, embora não tenha
realizado uma mísera sessão de radioterapia, é “referência internacional” no combate ao câncer. Barjas Negri calou-se. Repassou
nota redigida meses atrás, quando o tema começou a atrair a curiosidade jornalística.
Sustenta que seus procedimentos “foram normais”. Acolhendo voto do Ministro Walton Alencar Rodrigues, o TCU condenou o uso de adubo à base de erva pública em horta privada. Lael
Varella recorreu. Peregrinou por gabinetes do tribunal. Relator do
recurso, o Ministro Adylson Motta, um ex-deputado, disse que a
obra é legal. Votaram com ele quatro ministros, todos
ex-parlamentares:
Ubiratan Aguiar, Iram Saraiva, Valmir Campelo e Guilherme
Palmeira. A posição de Walton foi derrotada por cinco votos a três.
Aliviado, Lael Varella planeja nova incursão pelo Orçamento. Quer
mais R$5 milhões para o seu hospital. Há de levar. A austeridade do
tucanato é seletiva. E o TCU não está aí para estragar a festa de
ninguém. Nada de perguntas, gente.
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NO PLANALTO
Usina de açúcar paga R$800 mil por atestados de filantropia
Josias de Souza
DIRETOR DA SUCURSAL DE BRASÍLIA
A Promotoria de Justiça paulista recebeu na quinta-feira gravação cujo conteúdo é intrigante. Escutando-a descobre-se o seguinte: sob fachada de fundação social, uma usina de açúcar cinqüentenária de São Paulo pagou R$800 mil a um advogado de Brasília para obter dois certificados: o de utilidade pública, do Ministério da Justiça, e o de filantropia, emitido pelo CNAS (Conselho Nacional de Assistência Social), da pasta da Previdência.
Os papéis mantiveram a usina no adocicado mundo da isenção de tributos, que freqüenta desde a década de 60. Hoje, estima-se que quantias superiores a R$2,5 milhões deixem de cruzar anualmente os guichês de Everardo Maciel e da própria Previdência.
Pela lei, é filantrópica a entidade que aplica 20% de sua receita em caridade. Um troféu que a contabilidade da usina não conseguia exibir. Contratado, o advogado brasiliense ajeitou números,
manuseou rubricas. Súbito, balanços já publicados ressurgiram
com dispêndios “sociais” turbinados. Embora exibisse a transparência de uma poça barrenta, a escrituração foi engolida por Brasília.
Chama-se Fundação de Assistência Social Sinhá Junqueira
a beneficiária da manobra. Está sediada no número 2.883 da rua
Augusta. Controla usina e fazendas no interior de São Paulo. Sua
receita anual roça os R$70 milhões. Dava emprego a 1.200 pessoas. No ano passado, pôs na rua 249.
A usina se meteu numa briga com o presidente do Sindicato
dos Trabalhadores nas Indústrias do Açúcar de Igarapava, Mário
Sérgio Ferreira. É graças à contenda que o caso, trançado à sombra, começa a tomar banho de luz.
Mário Sérgio obteve cópia de uma pauta de reunião realizada pela diretoria da fundação. Está datada de 7 de julho de 2000. E
anota os entendimentos mantidos com o escritório de advocacia
Thompson Flores, Rader e Nazário.
O certificado da Justiça foi orçado em R$250 mil. O da Previdência, em R$550 mil. O texto da pauta obtida pelo sindicalista estabelece relação direta entre a grana e o objeto de desejo da usina:
“O certificado relativo ao triênio 94/97 já foi obtido. E o do triênio
97/2000 aguarda publicação, que foi adiada face à falta de recursos
para o pagamento do saldo devedor do nosso contrato com o doutor Thompson Flores”. O certificado filantrópico saiu. Melhor: há
dois meses, o CNAS renovou-o até 2003.
Como a pauta não estivesse assinada, o sindicalista Mário
Sérgio foi à cata de prova mais robusta. Munido de minigravador,
esteve no final do ano com o advogado Josué Henrique Castro,
funcionário da fundação que conduziu o acerto com a banca de
Brasília.
Sem saber do minigravador, oculto sob a roupa do interlocutor, Josué se deixou levar pelo diálogo. Em dado instante, exibindo
a pauta, Mário Sérgio convidou-o a ler um trecho. Depois, pespegou: “O que é que você entendeu? R$800 mil”.
E Josué: “Uai, que o certificado saiu”.
Mário Sérgio: “Não foi isso que eu perguntei para você”.
Josué: “Por conta da atuação desse Thompson Flores aqui”.
Mário Sérgio: “Foi R$800 mil”.
Josué: “Foi R$800 mil”.
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Mário Sérgio: “Você acha que, se a usina estivesse normal,
tranqüilo, certinho, precisaria gastar esses R$800 mil para esse lobista conseguir isso aí?
Josué: “Só que teve um trabalho aqui. E é feito um contrato.
Tem uns técnicos lá em Brasília que acertaram a contabilidade para
poder obter o certificado”.
Mário Sérgio: “Fizeram uma maquiagem”.
Josué: “E... uma coisa assim”.
Mário Sérgio: “Eu não sei usar o termo técnico. Vai me desculpar. O linguajar meu é linguajar de sindicalista. Mas é verdade
que esses R$800 mil foram passados para técnico vir aqui fazer
uma meleca toda...”
Josué: “Foi, foi”.
No papel, a fundação tirou de letra os tais 20% de caridade.
Fora deles... Ouça-se o que disse Josué no diálogo com Mário Sérgio, aqui reproduzido sem correções: “Agora, pra eu te dizer que ela
aplica ou não aplica, realmente eu não consigo dizer”.
No curso do colóquio, como que desconfiado, Josué tentou
amenizar as inconfidências. Disse que a mexida nos livros da fundação resultou em mera readequação de rubricas. “Não estava irregular.”
Josué deixou a Fundação Sinhá Junqueira em agosto, rompendo relação trabalhista de 12 anos. Mora agora em Uberaba
(MG). Ouvido, reconheceu o envolvimento nas tratativas. Segundo
ele, fez-se mera “adequação das contas da fundação, um trabalho
técnico”. Não houve “criação de números nem politicagem”.
Por que Thompson Flores? “Já tinha feito trabalhos dessa
natureza. Teve resultados em outras entidades. Não sei se tem contatos no conselho ”CNAS". Sei dizer que o trabalho é eminentemente técnico." Alojado num escritório situado em fino shopping
center de Brasília, o advogado Francisco Thompson Flores nada
declarou. Segundo ele, só o pai, Paulo Thompson Flores, em viagem de férias, poderia comentar. Prometeu contactá-lo. Anotou o
telefone do signatário. Mas não ligou de volta. Procurado nove vezes, não atendeu.
A fita com o registro da voz de Josué integra uma representação feita por Mário Sérgio na Promotoria de Justiça de Fundações do Ministério Público do Estado de São Paulo. Em resposta,
advogados da Sinhá Junqueira redigiram ofício em que insinuam
que o acusador estaria a serviço da concorrência.
Homens de negócio instrumentalizam sindicalistas de negócio.
Procurada 11 vezes entre terça e sexta-feira, a presidente
da Fundação Sinhá Junqueira, Maria Luíza Scarano Rocco, optou
pelo silêncio. Informado, o Ministro Roberto Brant (Previdência) determinou a revisão dos processos que resultaram na emissão do
certificado sob suspeita. Depois de desqualificar fiscais sob seu comando e de propor ao Planalto trégua a universidades e hospitais
filantrópicos com números fora de esquadro, Brant se mexe. Alvíssaras.
NO PLANALTO
Surge em Bauru o Pedro Collor do escândalo da filantropia
JOSIAS DE SOUZA
DIRETOR DA SUCURSAL DE BRASÍLIA
Ele se chama Mauro Leite Toledo. Integra um ilustre clã do
município de Bauru. Compareceu espontaneamente ao Ministério
Público e à Polícia Federal. Prestou depoimentos explosivos.
Delatou a farra que a família dele empreende numa instituição chamada ITE (Instituto Toledo de Ensino). A fuzarca é patrocinada pelo contribuinte, ou seja, você.
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A escola foi fundada em 1956. Vende aulas de direito. Figura
nos arquivos do Ministério da Justiça como “entidade de utilidade
pública.” Para a Previdência, é uma organização “filantrópica”. Não
paga impostos. Em troca, deveria primar no atendimento a alunos
carentes. Converteu-se, porém, em usina de negócios oblíquos.
Há sete meses, graças ao roteiro oferecido pelo testemunho
de Mauro Leite Toledo, abriu-se uma investigação. Desencavou-se
nos subterrâneos da escola um feixe de desmandos. Abaixo, laivos
dos achados:
1) parte do dinheiro arrancado dos alunos na forma de mensalidades, taxas de matrícula e vestibular não chega à contabilidade da escola. Toma atalhos que convergem para um caixa dois. Só
entre março e dezembro de 2000 desviaram-se R$771.793;
2) Mauro Leite Toledo, o Pedro Collor de Bauru, maneja munição pesada. Recolheu-a numa vida de serviços prestados à escola. Depois das denúncias, foi levado ao freezer pela família.
Embora sem poder decisório, ainda ocupa o cargo de secretário-geral da instituição. “Sou o vagabundo mais bem remunerado
do país”, diz. Ele entregou às autoridades relatório de auditoria da
Soteconti Auditores Independentes. Traz a análise das contas da
faculdade de 1995 a 1997. Contabiliza “desvio de numerários” de
R$10,067 milhões. Anota os nomes dos beneficiários. São todos
Toledo. Não escapa nem o denunciante;
3) a Soteconti farejou “evasão de receita”. Entre fevereiro e
julho de 1997, evaporaram R$582.388. Eis a anotação dos auditores: “Fomos informados (...) de que parte do valor foi utilizada para
a compra de notas fiscais de prestação de serviços para cobrir sa ídas de caixa sem comprovação, cujos serviços jamais foram prestados, e o restante foi considerado como suprimento de caixa pa ralelo”;
4) o embuste não alcança apenas as notas de serviço. Lotes
de notas frias de fornecimento de material também aportam nos livros contábeis da faculdade. Uma delas registra a compra de
R$3.360 em cimento, no dia 3 de agosto de 2000, na firma Panorama Materiais de Construção, de São José do Rio Preto. Contatada
pelo repórter, a Panorama informou: não fez negócios com a faculdade dos Toledo. Confrontada com a via do talonário, a nota levada
aos arquivos da escola confirma sua vocação glacial. O logotipo
não bate, a data de emissão é outra (24 de dezembro de 1999), a
forma de preenchimento é distinta, o valor é inferior e o produto
vendido não é cimento. Preenchida em computador, a nota gelada
traz na lateral direita o nome de quem a imprimiu: Albert Gráfica
Ltda. A via do talonário, redigida à mão, foi encomendada à Grafi-City Gráfica Ltda.;
5) outra nota informa que, no mesmo dia, 3 de agosto de
2000, adquiriu-se R$1.543,50 em concreto da firma Concreband
Ltda., também de São José do Rio Preto. A nota traz o número
19.638. Na quinta-feira, por volta das 16h, a última nota emitida no
balcão da Concreband ostentava o número 15.510. O talonário
contém cinco vias de cada nota. O documento da escola faz menção a seis vias. Um acinte;
6) nacos da contabilidade da escola de Bauru foram ao lixo.
Venderam-se diários de caixa e outros documentos para uma firma
de reciclagem de papel. Dados relativos à suposta concessão de
bolsas de estudo a alunos pobres em 1999 e 2000 foram inutilizados;
7) impedida por lei de receber salários, a alta direção da faculdade embolsa estipêndios sem paralelo no mercado educacional. A paga mais generosa alça a R$28 mil. A fraude está documentada em planilhas individuais. Cada Toledo tem a sua. Há ainda um
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papel batizado de “Levantamento da Folha de Pagamento Família
Toledo”;
8) os principais parceiros do butim são Ana Maria Leite Toledo, Maria de Lourdes Leite Toledo, Edson Márcio Toledo Mesquita
e Antônio Eufrásio de Toledo Filho. Este último beliscou, em setembro de 2000, quatro cheques de R$7.000. Registrados em extratos
bancários, os saques não constam da contabilidade oficial. A prática é corriqueira. Só de uma conta (número 13-000313-7, agência
505 do Banespa) dissiparam-se R$188,8 mil entre outubro e dezembro de 2000;
9) há Toledos de quem não se exige nem a contraprestação
de serviços. Em 1997, Marina Guimarães Toledo recebeu
R$48.590 sem derramar nenhuma gota de suor nos corredores da
escola. Cláudia Mansani Queda Toledo e Flávio Carvalho Toledo
foram beneficiados com R$23.867 embora seus nomes não ornassem a folha de salários da instituição;
10) os Toledo realizam com a escola inusitadas transações
imobiliárias. Um exemplo: Maria de Lourdes Leite Toledo “comprou”
2
do ITE, por R$68 mil, um apartamento de 260 m avaliado no mercado imobiliário de Bauru por até R$200 mil. Ainda não se encontrou nenhum vestígios do ingresso do dinheiro nas contas da instituição.
Procurado, o Toledo que atua como porta-voz da escola,
Antônio Eufrásio, indicou o advogado Damásio Evangelista de Jesus para falar em nome da instituição. O repórter discou cinco vezes para Damásio, sem sucesso.
Os números da carochinha produzidos pela faculdade dos
Toledo vêm sendo gostosamente digeridos por Brasília. O último
certificado de filantropia que a instituição obteve na Previdência é
de 28 de março de 2000. Um pedido de renovação até 2003 aguarda decisão do Conselho Nacional de Assistência Social.
O Ministro Roberto Brant (Previdência), nunca é demasiado
lembrar, entregou ao Planalto propostas de decretos que socorrem
faculdades e hospitais filantrópicos com as contas carunchadas.
Dá-lhes três anos para se ajustar. Gente como os Toledo, penhoradamente, agradece.
NO PLANALTO
Fiscal rompe o silêncio e joga gasolina à fogueira da filantropia
JOSIAS DE SOUZA
DIRETOR DA SUCURSAL DE BRASÍLIA
Valendo-se do óbvio como recurso de oratória, FHC disse
que “há muitos pobres no Brasil”. Reunido com seus ministros, criticou as pessoas que combatem a pobreza apenas com “retórica”.
Pelo modo como Brasília trata a emergência social, conclui-se: ou o
príncipe, assoberbado, não vê o que lhe vai sob o nariz, ou comanda um governo de cínicos.
A poucos metros do Planalto, na pasta da Previdência, sala
do CNAS (Conselho Nacional de Assistência Social), arde uma fogueira de suspeitas. Sob as chamas, boas intenções viram cinza.
Anos de descaso e de conversa mole produziram uma rede
de milionários negócios pseudofilantrópicos. Embala-os a isenção
de impostos. As fraudes vão da grosseira maquiagem de balanços
à comercialização de certificados de filantropia no varejo de bancas de advocacia. Depoimento de um fiscal do INSS adicionou gasolina às labaredas. Chama-se Nelito de Jesus Ramos Campos.
Mora em Campinas. Convocado, confirmou ao Ministério Público
um logro revelado aqui no domingo passado.
Pareceres técnicos foram arrancados de processos que tramitam no CNAS. Recomendavam a cassação do certificado filan-
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trópico de cerca de 50 entidades que não honram a isenção de tributos com a contraprestação de serviços sociais. Substituíram-se
os papéis por outros, que pregam a renovação dos certificados, afinal expedidos. Nelito falou sob juramento. Ouviu-o a procuradora
Silvana Mocellin, de Campinas. Contou que, ao farejar a fraude, há
nove meses, discou para Luíza Maria Rocha Nogueira, coordenadora de Normas do CNAS. Ouviu dela uma frase reveladora:
“Não mexa com esses processos, porque, na
maioria, foram modificados os pareceres ou extraídos
dos processos. E mexer com isso agora poderia trazer
transtornos.”
Aflito, Nelito queixou-se a Valdir Moysés Simão e Marcos
Maia Jr., respectivamente diretor de Arrecadação e procurador-geral do INSS. Consideraram o fato “grave”. Mas “acharam que
o momento não era conveniente à apuração das denúncias.”
Por sugestão de Valdir Simão, redigiu-se ofício endereçado
à presidência do CNAS. Não faz menção à fraude. Apenas lista
as entidades acobertadas e requisita os processos. A idéia era
submetê-los ao crivo de nova fiscalização. Mas “nenhuma providência foi tomada”, disse Nelito. Valdir Simão não chegou a assinar o ofício, que virou recheio de gaveta. Tem quatro páginas. E
de 16 de maio de 2001. Relaciona de pigmeus filantrópicos como
a Sociedade Cultural e Social Anjos Custódios, de Marialva
(PA), a gigantes da benemerência como a PUC-SP (Fundação
São Paulo).
Ouvido, Valdir disse que o ofício foi retido porque descobriu-se que os processos não poderiam sair do CNAS. Assim mesmo, decidiu abrir fiscalização em algumas das entidades. Quais?
Não se lembra. “Teria que verificar.”
Luíza Nogueira, a coordenadora de Normas do CNAS, deixou o conselho pouco depois de recomendar ao fiscal Nelito que se
esquivasse de “transtornos”. É considerada um arquivo humano de
segredos filantrópicos. Mudou-se para Uberaba (MG).
Localizada, ela disse que o troca-troca de papéis foi submetido ao plenário do conselho, que assentiu. A esperteza foi urdida,
segundo Luíza, pelos próprios conselheiros. Mencionou o nome de
Dora Sílvia da Cunha Bueno. Premiaram-se “centenas” de entidades. “Está tudo registrado em atas”, afirmou.
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Dora Cunha Bueno, apontada como uma das mentoras da
fraude, falou ao repórter na quinta-feira. Disse que não lembra
se tomou par te ou não do debate que resultou no sumiço de pareceres.
Ela é uma veterana da filantropia. Freqüenta o CNAS há
uma década, ora como titular, ora como suplente. A ausência de remuneração não esmorece-lhe o ânimo. Embora dotada da prerrogativa de requisitar diligências ao INSS, costuma visitar pessoalmente entidades sobre as quais emite pareceres, normalmente favoráveis.
Irmã do Deputado Cunha Bueno (PPB – SP), Dora mora em
São Paulo. Mantém na cidade um escritório de consultoria. Assessora, segundo diz, empresas educacionais. Nada, naturalmente, ligado ao ramo filantrópico. O mau cheiro que exala do CNAS reclama reação de FHC. Qualquer uma. Nem que seja uma boca de
nojo. Deu-se, porém, o seguinte: na mesma quarta-feira em que
discursou para os ministros, fez publicar no Diário Oficial proposta
de decreto que concede perdão a universidades e hospitais filantrópicos em desacordo com a legislação. Dá-lhes generosos três
anos para se ajustarem.
Autor da proposta, o Ministro Roberto Brant (Previdência)
disse que já não a endossa. O texto foi publicado “por engano”. Haveria correção. Até sexta-feira, o Diário Oficial não registrou o reparo.
O brasileiro que comparece regularmente aos guichês de
Everardo Maciel fica tentado a autoproclamar-se cidadão filantrópico, entrando na fila da isenção vitalícia de tributos.
NO PLANALTO
Filantropia Prioriza Saúde
de Grã-Fino em São Paulo
Josias de Souza
Diretor da Sucursal de Brasília
Sete de abril de 1971. Antônio Ermírio de Moraes decidira
doar parte do seu tempo ao hospital Beneficência Portuguesa. Pre-

De fato, há rastros da malfeitoria numa ata de reunião do
CNAS. Aconteceu em 19 de outubro de 1999, dois dias antes da
emissão de certificados em favor de entidades que os fiscais julgavam micadas. A ata faz ressoar a voz da conselheira Rosângela
Dias da Paz, que à época representava no CNAS a ABONG (Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais). Ela contou aos seus pares que a Comissão de Normas decidira “reexaminar” lotes de processos antigos, entre eles os de 82 entidades que
rumavam para a perda do certificado filantrópico. Hoje, Rosângela
trabalha na Assembléia Legislativa de São Paulo. Na quinta-feira,
informou-se que saíra em viagem.

sidia a sua primeira reunião de diretoria. Como providência inaugu-

O fiscal Nelito entregou ao Ministério Público cópias de pareceres seqüestrados dos processos do CNAS. Redigiu alguns
pessoalmente. Outros foram escritos por dois colegas: Antônio
Furlan, de Piracicaba, e Ana Castanha, de Belo Horizonte. Trazia-os em disquetes, remetidos à Polícia Federal para realização
de perícia.

uma exceção: entre os três mais lustrosos hospitais privados de

A investigação é conduzida pelo procurador Jefferson Aparecido Dias, de Marília. Age em combinação com Guilherme
Schelb, procurador de Brasília. Os fiscais Furlan e Castanha serão
ouvidos depois do Carnaval. Luíza “Arquivo” Nogueira também.

ral, propuseram-lhe a interrupção do atendimento à clientela pobre,
então confinada às filas do Inamps. Ermírio pulou da cadeira.
“Sou contrário à idéia”, disse aos 24 pares de ouvidos sentados à sua frente. “Se é para trabalhar de graça, não vou trabalhar
para gente rica. Se eu for voto vencido, é a primeira e última reunião
de diretoria que presido.”
Lá se vão trinta anos. O Inamps virou INSS. A malta foi enfurnada no SUS. E o dono do Grupo Votorantim tornou-se gestor de
São Paulo (Albert Einstein, Sírio Libanês e Beneficência), só a instituição dirigida por Ermírio confere primazia ao pobre.
Portadores de certificados de filantropia emitidos pela Previdência, os hospitalões não pagam impostos. Reza a lei que, em troca, 60% do atendimento deveria ser feito pelo SUS.
Até a semana passada, o Einstein não era conveniado ao
SUS. O Sírio tem o convênio, mas contam-se nos dedos os pobres
levados semanalmente aos seus leitos. Os gestores dos hospitais
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Dono de faturamento anual de R$300 milhões, o hospital da
comunidade judaica diz lançar 20% de sua receita numa rubrica re-

Têm razão quanto à primeira alegação. Ex-ministro da Saú-

servada a “gratuidades”. O programa mais vistoso contempla o

de, Adib Jatene faz as contas. A disponibilidade financeira anual do

atendimento a 10 mil crianças carentes da favela paulistana de Pa-

SUS é de cerca de R$140 per capita, contra uma média de

raisópolis.

R$1.000 por cabeça no sistema privado (planos empresariais, se-

A pedido da prefeitura petista de Marta Suplicy, remunera

guros de saúde etc). A segunda justificativa é, porém, desafiada

cerca de 180 agentes comunitários lotados num programa de as-

pela escrituração da entidade tocada por Ermínio.
No mês passado, a Beneficência faturou cerca de R$21 mi-

sistência de saúde a carentes. Prometeu financiar mais 300 profissionais a partir de janeiro de 2002.

lhões. Nada menos que 63% dos pacientes foram atendidos pelo

Está na bica de implementar convênio acertado com a pasta

SUS; outros 35% eram beneficiários de convênios particulares; 2%

de José Serra. Passará a realizar mensalmente cerca de 15 trans-

pagaram do próprio bolso. Ou seja, o dinheiro gordo dos convênios
e dos doentes abonados cobriu o buraco aberto pela ninharia propiciada pelo SUS.
Na segunda-feira, Ermírio compareceu à palestra de um
amigo. Abordou-o uma mulher, administradora de hospital no interior de São Paulo. “O Mário Amato (ex-Fiesp)” diz que o senhor só
consegue atender pelo SUS porque põe dinheiro do próprio bolso
na Beneficência", cutucou ela.
E Ermírio: “Não é verdade. Sobrevivemos graças ao traba-

plantes de fígado pelo SUS. Os pacientes receberão atendimento
ambulatorial fora do hospital, numa casa alugada na avenida Brasil.
Se tudo correr como planejado, o Einstein continuará a léguas da Beneficência. Ali realizam-se por mês algo como 1.700 cineangiocardiografias, 80% pelo SUS. Fazem-se 700 cirurgias cardíacas, 82% pelo SUS. Efetuam-se transplantes variados. Dá-se
prioridade ao SUS. ”Na Beneficência não há lugar para problemas
simples como apendicite, hemorróidas e amígdalas“, vangloria-se
Ermírio.
A análise do pedido de renovação do certificado de filantro-

lho. Gasto 20, 25 horas por semana na Beneficência. Lá não se

pia do Einstein e do Sírio ocorrerá nos próximos dias. Mobilizará os

paga um fósforo sem a minha assinatura. Coisa de português. Mas

18 conselheiros que compõem o CNAS. Eis um debate que mere-

funciona. Nosso princípio é atender à classe baixa”.

ceria ser televisionado ao vivo.

Numa reunião de diretoria, Ermírio presenciou uma cena
que ajuda a explicar a aversão da nata ao SUS. Um diretor contou:

NO PLANALTO

“Minha mãe internou-se na Beneficência. Foi bem tratada. Mas ha-

Filantropia Paga Avião e BMW

via um mulato no quarto ao lado do dela”. Ermínio passou-lhe uma
Josias de Souza

carraspana pública.
“Pobre também é gente.” O “mulato” ingressara no hospital

Diretor da Sucursal de Brasília

munido de convênio de saúde do Banco do Brasil.
Renovável a cada três anos, os certificados de filantropia do
Einstein e do Sírio expiraram. Ambos pediram a revalidação ao
CNAS (Conselho Nacional de Assistência Social), um colegiado
que pende do organograma da Previdência. A assessoria técnica
do conselho recomendou a rejeição.
Os nomes dos hospitalões integram, de resto, lista de 200 filantrópicas sob investigação da Receita. As voltas com o risco de
ter de comparecer aos guichês do erário, os hospitais rogam aos

Aqui se publicou, há duas semanas, o nome do redemoinho
que desce a Esplanada rumo ao Planalto. Chama-se escândalo
das filantrópicas. Um estudo da Receita começa a traduzir a encrenca em cifras.
O fisco está varrendo a contabilidade de cerca de 200 filantrópicas. São as maiores do país. Serão monitoradas por prazo indeterminado. Cerca de cem entidades já receberam a visita de fiscais. O trabalho foi concluído em 40. Descobriu-se que o manto diáfano da “caridade” esconde uma rede de mutretas. Contabili-

céus para que o STF lhes dê razão numa ação contra a lei. A causa

zam-se, por ora, R$420 milhões em autuações. Estima-se que o

é patrocinada pelo advogado Ives Gandra Martins, em nome da

número venha a escalar a casa dos R$800 milhões.

Confederação Nacional da Saúde.
Em texto que aportou no STF em julho de 99, Ives sustenta,

Instituições de ensino saltam da lista da Receita como pulgas do dorso de cachorro vira-lata. Em segundo lugar vêm os hos-

entre outros argumentos, que a “imunidade” tributária é direito ad-

pitais “beneficentes”. No papel, não visam ao lucro, beneficiam os

quirido dos hospitais. Algo que a lei, editada em dezembro de 98,

pobres e não remuneram diretores. Só no papel.

não pode modificar. Obteve liminar a seu favor. O julgamento do
mérito está por vir.
O Sírio guarda silêncio. O Einstein flerta com a letra da lei.
“Aos 60% de SUS é impossível chegar”, diz Cláudio Lottenberg,
presidente do hospital. “Mas temos tentado junto ao governo (sic)
atender aquilo que seja prioritário.”

A filantropia leva à constituição de pequenos impérios. Um
deles atende pelo nome de Associação de Ensino de Marília. Mantém a Unimar (Universidade de Marília), sediada no município que
lhe empresta o nome.
Está nas mãos de uma só família. Seus sócios são: Márcio
Mesquita Serva, Regina Lúcia Serva e Alvaro César Mesquita Ser-
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va. A Receita concluiu que os Serva, além de não servirem à malta,

Air adquirida pela Unoeste à custa da isenção tributária. Após anos

serviram-se da imunidade tributária para encorpar o próprio patri-

de mamata, o certificado de filantropia da entidade foi cassado pelo

mônio. Eis alguns achados:

CNAS em agosto passado. Houve recurso, pendente de julgamen-

1) a universidade pagou por material usado em duas fazen-

to.

das pertencentes a Márcio Serva. Custeou a manutenção e a gaso-

Manoel da Silva Filho, advogado da Unoeste, diz que tudo

lina de carros do mesmo Márcio, de sua mulher, Regina, e de sua fi-

não passa de equívoco da Receita. “Estamos nos defendendo. Não

lha Sinara;
2) desviaram-se recursos para a construção de três prédios

há nada definido. Não remuneramos diretores e não distribuimos
patrimônio. Gastamos em filantropia R$1,2 milhão por mês.”

de apartamento. As edificações pertencem à Serva Empreendi-

Há no Planalto dois decretos esperando pela assinatura de

mentos Imobiliários S/C Ltda., cujos sócios são Márcio Serva e, de

FHC. Redigiu-os o ministro Roberto Brant. Perdoa universidades e

novo, sua mulher, Regina;
3) simularam-se gastos por meio de empresas-fantasmas e
de notas frias. Cheques da Unimar aportaram nas contas bancárias
de doleiros;
4) a Unimar realizou compras incompatíveis com o perfil as-

hospitais fllantrópicos em situação irregular. Dá-lhes prazo de três
anos para que se acertem. Recomenda-se ao soberano que conte
até mil antes de remeter os decretos ao “Diário Oficial”.
Filantropia da Viúva Banca Escola
da Vizinhança Chique de FHC

sistencial de seus estatutos. Adquiriram-se dois aviões: um Beech
Aircraft, avaliado em U$300 mil, e um Cessna, modelo Citation, es-

Josias de Souza

timado em U$10,8 milhões. Importou-se dos EUA um automóvel

Diretor da Sucursal de Brasília

BMW orçado em U$80 mil.
Ao longo de quatro anos, a contabilidade carunchada mereceu incondicional aprovação do CNAS (Conselho Nacional de
Assistência Social), o órgão da Previdência que brinda as entidades com o certificado de filantropia.
Em 1999, graças à ação do Ministério Público, o conselho seguiu um roteiro que se repete com frequência. Fez por pressão o que
deixara de fazer por obrigação. Cassou o certificado que mantinha a
Unimar longe do guichê de tributos. A entidade recorreu ao ministro
da Previdência de então, Waldeck Ornélas, que se negou a revalidar
o certificado. Brava, a Unimar não se rende. Em recurso ao Conselho
de Contribuintes, última instância no âmbito da Receita, tenta se livrar das autúações. Procurado, Márcio Serva calou-se.
Funciona em Presidente Prudente (SP) outro exemplo de
imprudência fiscal erigido à sombra da pseudobenemerência. Cha-

A FAAP (Fundação Armando Álvares Penteado) fica a uma
estirada de pernas do apartamento de FHC em São Paulo. Coisa
de dez minutos, a passos lassos. Ali funciona, sob pé-direito generoso, uma tradicional escola privada paulistana. Ministra cursos variados: de artes a engenharia.
A instituição atende a uma clientela bem posta. Gente com
bolso para pagar mensalidades de até R$1.160. O nome do bairro
em que está assentada é oportuno: Higienópolis. Evoca a idéia de
asseio, de salubridade. Batizaram-no assim, em tempos idos, para
estabelecer um contraste com bairros da periferia, onde grassavam, em meio à imundície, moléstias como varíola e febre amarela.
Vista do ângulo dos seus estatutos, a Faap é uma organização sem fins lucrativos. Observada a partir dos balanços, é uma
empresa rentabilíssima. Fatura algo como R$80 milhões por ano.
Remunera bem os seus professores. Gaba-se de oferecer o que há

ma-se Associação Prudentina de Educação e Cultura. É mantene-

de mais moderno em equipamentos. Iniciou o ano às voltas com um

dora da Unoeste (Universidade do Oeste Paulista). Pertence à fa-

superávit de R$18 milhões, obtido no exercício de 2000. Aplica as

mília Lima. Seu principal expoente, Agripino Lima, deixou a direção

sobras em ações, ouro e fundos de investimento.

da universidade para exercer o mandato de prefeito da cidade. Seu
filho, Paulo Lima, assumiu a reitoria, que acumula com um mandato
de deputado federal pelo PMDB de São Paulo.
A Unoeste também emerge das apurações da Receita como

Esse portanto do mundo dos negócios educacionais não
paga impostos. Graças a um documento da Previdência, apelidado
pela burocracia de CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social), a Faap deixa de recolher aos cofres públicos

uma rendosa usina de distribuição de patrimônio travestida de filan-

cerca de R$12 milhões por ano. Em troca, deveria prestar assistên-

trópica. Sua contabilidade camufla notas frias, gastos com viagens

cia à malta. Deveria, mas... A miséria só entra na Faap em ficção.

turísticas de diretores, pagamentos a pessoas não identificadas e a

Assim mesmo de raro em raro, quando o enredo de alguma peça

empresas-fantasmas.

encenada no confortável teatro da escola - 420 lugares - pede a

Identificaram-se indícios de utilização da universidade como

presença de personagem pobre no palco. Manda a lei que filantró-

“instrumento de financiamento de campanhas e promoções políti-

picas como a Faap invistam em caridade pelo menos 20% de sua

cas”. A expressão consta de ação movida pelo Ministério Público

receita. Uma forma de seguir a regra seria a concessão de bolsas

em novembro do ano passado. Atualizadas monetariamente, as

de estudo à ralé. Há na escola 8.000 universitários. Pelo menos

autuações da Receita somam cerca de R$140 milhões.

1.600 deveriam ser bolsistas carentes.

Paulo Lima tem o hábito de se deslocar de Presidente Pru-

Em visita aos livros contábeis da Faap, o INSS constatou

dente para Brasília a bordo de uma ilegalidade: uma aeronave King

que a escola destina à filantropia não 20%, mas desprezíveis
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tamente a lei, digo que fazemos o mais próximo disso. Prefiro isso a

sol”, diz Américo Fialdini Jr., diretor tesoureiro da Faap. “O carente

fazer fajutagem que transforme a fundação em algo desonesto”.

definido em lei R$300 de renda familiar mensal infelizmente não

Honestidade por aproximação, eis a filosofia que norteia a ação da

chega ao terceiro grau. Qual a universidade do País que atende a

Faap.

descamisados?”.

Descobertos 47 Esqueletos

A Faap simula respeito à legislação injetando na conta de

no Armário do Conselho de Filantropia

“gratuidades” uma obrigação trabalhista a concessão de bolsas a

Josias de Souza

funcionários e a seus parentes e uma esperteza - suposto desconto generalizado a todos os alunos, mesmo os mais endinheirados.

Diretor da Sucursal de Brasília

Chega-se, então, ao seguinte disparate: o mesmo governo
que, de pires na mão, convive com greves em universidades públicas e postos do INSS patrocina, com o beneplácito da Previdência,
escola que serve à vizinhança abastada de FHC.
Certo estava o soberano quando disse que “o Brasil não é
um país subdesenvolvido, é um pais injusto”. O diabo é que o autor
da frase, perto de concluir o segundo mandato, não move um dedo
para por fim à indústria nacional da filantropia, cuja matriz funciona
numa sala da Previdência.
É a sala que abriga o CNAS (Conselho Nacional de Assistência Social). Integram-no 18 conselheiros, entre representantes
do Estado e da sociedade. São eles que outorgam às entidades o
título de “filantrópica”, renovável a cada três anos. Há coisa de um
mês, a Faap renovou o seu certificado.
A análise do processo não teve a merecida publicidade. Relatou-o a conselheira Dora Silvia Cunha Bueno, que representa no
conselho a Federação Brasileira das Associações Cristãs de Moços. Com o apoio dos demais conselheiros, Dora mandou ao arquivo auditoria do INSS que recomendava a cassação do certificado
da Faap.
Afora a ausência de dispêndios sociais, os fiscais pes ca-

Em Brasília, a diferença entre o legal e a fraude é a qualidade da desculpa na hora do flagrante. O culpado é um inocente que
ainda não encontrou a desculpa certa. Para o fato que será relatado
abaixo, não se obteve nenhum pretexto razoável. Não o socorre,
por ora, nem o benefício da dúvida.
O cenário é, de novo, o CNAS (Conselho Nacional de Assistência Social). Enganchado ao organograma da Previdência, o órgão deveria comportar-se como xerife da filantropia. Aproxima-se,
é verdade, da delegacia. Mas como caso de polícia.
O logro de que se falará produziu pelo menos 47 esqueletos
administrativos. Foram ao armário em 1999, sob FHC. Como cabide não é lugar de carcaça, os ossos começaram a ranger. Quem
segue os ruídos descobre o seguinte:
1) 13 de maio de 1999: o Diário Oficial publicou a “resolução 115" do CNAS. Assina-a Gilson Assis Dayrell, funcionário do
Ministério do Trabalho que presidia o conselho. Indeferiram-se pedidos de certificado de filantropia de 55 entidades;
2) no atacado da lista, misturam-se pigmeus filantrópicos
como a Sociedade Cultural e Social Anjos Custódios, de Marialva
(PR), e gigantes da benemerência do porte da PUC-SP (Fundação
São Paulo). Foram ao cadafalso porque a caridade que dizem prati-

ram na escrituração da entidade excentricidades incompatíveis

car é ínfama perto da isenção tributária de que desfrutam. Os óbo-

com a fachada humanitária. Proibidos por lei de receber remune-

los não chegam ao percentual mínimo exigido pela legislação: 20%

ração, os dirigentes da Faap dispõem de cartões de crédito pagos

da receita;

pela escola.

3) abriu-se prazo para pedidos de reconsideração. As enti-

É remu ne ra ção dis far ça da, acu sa o INSS. Com pra-

dades recorreram. Escaninhos congestionados, o então secretá-

ram-se jói as e te cidos sin té ti cos, ca i xas de cha ru to e de cham-

rio-executivo do CNAS, Marcos Maia Jr., pediu socorro. Três fiscais

panhe. A nota da be bi da in formava no verso: des ti nada a uso da

da Previdência foram destacados para analisar os recursos: Nelito

di re to ria.
O diretor tesoureiro da Faap explica que os cartões de crédi-

de Jesus Ramos Campos, de Campinas, Ana Castanha, de Belo
Horizonte e Antônio Furlan, de Piracicaba;

to são utilizados pelos diretores quando a serviço da escola. Algo

4) 18 de junho de 1999: os fiscais bateram o martelo. Reco-

que não restou comprovado na fiscalização. As jóias teriam sido

mendaram o indeferimento de mais de 40 recursos. Produziram um

presenteadas a palestrantes estrangeiras. O champanhe e os cha-

relatório para cada entidade. Foram anexados aos respectivos pro-

rutos foram atrativos de festas oferecidas a personalidades.

cessos com as assinaturas do próprio Marcos Maia e de outros

Se parasse de se servir do dinheiro alheio, obtido à custa da

dois funcionários do CNAS: Luiza Maria Rocha Nogueira, coorde-

isenção fiscal ilegítima, a Faap poderia converter-se em bufê, com

nadora de normas, e José Raniére Clemente Braga, analista de

direito a caviar no menu, e ninguém teria nada com isso. Mas, de

processos;

fato, espanta que entidade dita beneficente e de assistência social

5) 18 de outubro de 1999: súbito, os relatórios dos fiscais

dê-se a tais desfrutes. Américo Fialdini Jr., que além de diretor te-

evaporaram dos processos. Foram subs tituídos por análises que

soureiro da Faap é advogado militante, orgulha-se da transparên-

propugnavam o oposto, ou seja, a renovação dos certificados filan-

cia de sua contabilidade: “É sabido que muitas instituições fazem

trópicos. Nomeado procurador-geral do INSS, Marcos Maia deixara

algo para inglês ver. (...) Se alguém me diz que não cumprimos exa-

o CNAS no mês anterior. Outro detalhe facilitou a manobra: como os
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12) que políticos pressionaram o CNAS?, quis saber o repórter. E Luiza:

6) os novos relatórios estampam as mesmas rubricas de Lu-

“Toda entidade vai atrás de um político de sua região. [...” Os

iza Nogueira, a coordenadora de normas, e de José Raniére, o

políticos, os seus assessores estão sempre lá no conselho. A análi-

analista de processos. No lugar da assinatura de Marcos Maia en-

se tem componentes técnicos e políticos. [..." Na instância do minis-

trou a de uma freira, a irmã Maria Tereza Diniz, que assumira a che-

tro, muitas vezes, a decisão é política [..."".
Recomenda-se a FHC o desperdício de um naco de tempo

fia da Comissão de Normas. Ela é conselheira do CNAS. Ocupa
vaga reservada à sacrossanta CNBB;
7) 21 de outubro de 1999: das 55 entidades reprovadas na
“resolução 115", nada menos que 47 alcançaram a ventura da re-

com o CNAS. Trava-se ali uma guerra no escuro entre soldados mal
treinados e generais mal-intencionados. Em ambiente assim, quem
não atira acaba acolhendo bala perdida.

missão. Obtiveram certificados filantrópicos válidos até 31 de de-

NO PLANALTO

zembro de 2000. Assina-os Marco Aurélio Santullo, que sucedeu
Conheça o Sensacional Milagre da

Gilson Dayrell na presidência do CNAS. Estão na bica de ser reno-

Multiplicação Filantrópica

vados até 2003;
8) desde dezembro, o repórter busca explicação para o inex-

Josias de Souza

plicável. Ouvidos, Gilson Dayrell e Marco Santullo afirmam que
Diretor da Sucursal de Brasília

desconhecem a esperteza da troca de pareceres. O atual presidente do CNAS, Antônio Brito, que ocupava a vice-presidência à época

A Santa Casa de Misericórdia de Bauru comeu na Previdên-

da fraude, também alega desconhecimento. A madre Maria Tereza,

cia o pão que Belzebu esmagou. Pediu a renovação de um certifica-

que apôs a própria assinatura aos papéis caídos do céu, de nada

do de filantropia. Disseram-lhe não três vezes. Alegou-se que in-

se lembra. Marcos Maia confirma ter-se servido da ajuda dos fisca-

vestia em caridade 4,67% de seu faturamento, contra os 20% exigi-

is do INSS. “Mas saí de lá há mais de dois anos e não sei o que se

dos pelo governo.
A Santa Casa foi ao mercado de facilidades de Brasília. Pin-

passou”.
9) os fiscais Nelito de Jesus, Ana Castanha e Antônio Furlan

gou dízimo de R$141 mil. Sobreveio então o milagre. Os 4,67% vi-

guardam em disquetes a grossa maioria dos relatórios que foram

raram 100% de gratuidades. E operou-se a graça da concessão do

ao lixo. Por razões funcionais, negam-se a comentar o assunto. Só

certificado. Por trás do milagre esconde-se o santo Felipe Inácio

quebrarão o silêncio, a essa altura ensurdecedor, se convocados

Zanchet Magalhães, 28, advogado. Durante quatro anos, serviu à

oficialmente. Os textos encontram-se armazenados também em

consultoria jurídica da Previdência. Ganhava a vida redigindo pare-

disquete que perambula por Brasília;

ceres do governo, muitos deles sobre filantrópicas.
Em 2000, Zanchet trocou sala chinfrim na Esplanada e salá-

10) Luiza Nogueira, a coordenadora que assinou tanto os
pareceres seqüestrados quanto os documentos paraquedistas, foi
afastada do CNAS há oito meses. Localizada em Uberaba (MG),
contou: a) o troca-troca de papéis foi urdido na Comissão de Normas; b) depois, foi ao plenário do conselho, que deu o ok; b) chama-se Dora Sílvia da Cunha Bueno a inspiradora da esperteza. Ela
é conselheira do CNAS há uma década. Entre quarta e sexta-feira,
o repórter discou nove vezes para o celular e para a casa de Dora.
Deixou recados. Não obteve resposta; c) “Está tudo registrado em
atas”, afirma Luiza;
11) há mais e pior: Luiza diz que a astúcia não premiou apenas entidades da “resolução 115", mas ”centenas" de outras. Conta

rio de R$1.300 por escritório elegante no coração de Brasília e honorários que frequentam a casa do milhão. Vende advocacia tri butária. Tem apreço pelo filão filantrópico.
Numa única causa, amealhou mais do que ganhara em
1.460 dias de serviço público. Não lhe pesa a consciência. ”Se diretores do BC podem ir para bancos privados, se ministros dos tribunais podem advogar depois de aposentados, por que eu não posso?“
O caso do encontro de Zanchet com a Santa Casa de Bauru
reforça a impressão de que o negócio da filantropia é algo assim
como uma luta de boxe em que o contribuinte entra com a cara.
Fundada em 1911, a Santa Casa teve as instalações hospi-

que, na virada do primeiro para o segundo mandato de FHC, a at-

talares expropriadas em 1976. Hoje, fabrica e vende remédios.

mosfera eleitoral engessou o CNAS: “Todos os processos [...” que

Toca um laboratório chamado Santisa. Diz que a caridade sempre

estavam com proposta de indeferimento foram arquivados durante

sorveu mais de 20% de sua receita. Sustenta no Judiciário, de res-

mais de um ano, sem decisão. Milhares, centenas, não me lembro.

to, a tese de que o título de filantrópica é um ”direito adquirido“.

Aí os interessados começaram a ligar, vinham deputados. [...".

A fachada social assegura-lhe um diferencial de mercado: a

Você não tem mais o que dizer, já passou o tempo da análise. [..."

isenção de impostos. Pediu em 1993 a renovação do certificado de

Eles começaram a criar em cima do conselho um inchaço de de-

filantropia. O processo vagueou sete anos pela burocracia. Foi

mandas de políticos, disso, daquilo, daquele outro. Daí (os proces-

quando Brasília concluiu que a caridade consumia escassos 4,76%

sos) voltaram à reanálise";

da receita da entidade. O CNAS (Conselho Nacional de Assistência
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Social) negou-se a renovar o certificado. Houve recurso, indeferido.

mas não mudei de posição. As defesas que faço hoje são coerentes

Novo recurso, dessa vez ao então ministro Waldeck Ornélas. Em

com meus pareceres no governo".

maio de 2000, Ornélas disse o terceiro não. Parecia definitivo,
mas...

A tese que consagrou no caso Sinhá Junqueira, aproveitada
pela Santa Casa de Bauru, ”pode não ser justa“, reconhece Zanchet.

Informada previamente sobre a posição de Ornélas, a Santa
Casa levara ao CNAS, em maio de 1999, um segundo pedido de re-

”Mas é legal.“ Ele acrescenta: ”Filosoficamente, sou contra. Mas a lei é
falha. Hoje, meu trabalho é justamente buscar as falhas na lei“.

novação de certificado filantrópico. Argumentou que todo o lucro da

A ventura profissional de Zanchet é o infortúnio do Erário: ”O

venda de remédios era aplicado em caridade. Logo, os custos in-

CNAS é uma bagunça. Não há como o advogado perder uma causa.

dustriais devem ser computados como gastos indiretos em bene-

Tudo é feito errado“, louva.

merência.
Em 30 de novembro de 99, cinco meses antes que o ”não“

A coisa começa a ficar monótona. São tantos os casos de
depravação filantrópica que contribuinte logo sentirá uma certa

de Omélas fosse levado ao Diário Oficial, o CNAS emitiu parecer

nostalgia de tempos em que as pessoas eram mais puras. Como

surpreendente, anexado ao processo relativo ao segundo pedido

em Sodoma e Gomorra, por exemplo.

de certificado da Santa Casa. O documento anota que a entidade

NO PLANALTO

gasta não 4,76%, mas 100% da receita em filantropia.
A despeito do encaminhamento favorável, o segundo pedido

Companhia de Jesus é Reprovada na Filantropia

de certificado foi ao freezer. Aflitos, os gestores da Santa Casa ba-

Josias de Souza

teram à porta de Zanchet. Por uma dessas inexplicáveis coincidên-

Diretor da Sucursal de Brasília

cias, o advogado emitira, como consultor da Previdência, parecer
que veio mesmo a calhar.
Zanchet recomendara a renovação do certificado de filantro-

Os jesuítas aportaram no Brasil em 1549, pouco depois de
Cabral. Começaram catequizando índios. Hoje, vendem ensino e

pia de uma usina de açúcar, sob o conveniente argumento de que

seus derivativos a uma vasta clientela bem-posta. Têm escolas es-

todo o resultado da atividade comercial era revertido para a filantro-

palhadas por vários Estados.

pia. Chama-se Sinhá Junqueira a usina beneficiada. A mesma que,
conforme revelado aqui dias atrás, pagou R$800 mil ao advogado
Paulo Roberto Moglia Thompson Flores para acertar-lhe a vida filantrópica nos ministérios da Justiça e da Previdência.

Dividem o país em regiões. Numa delas, que chamam de região centro-leste, encontra-se assentada a SEAS (Sociedade de
Educação e Assistência Social). Frequenta a lista das 200 maiores
filantrópicas do país.

Em 22 de setembro de 2000, escassos 20 dias depois de fir-

A SEAS tem sede em Belo Horizonte. Esparrama-se por

mar contrato com Zanchet, a Santa Casa arrancou do CNAS o so-

Juiz de Fora, São Paulo, Goiânia e Brasília. Ao todo, são oito unida-

nhado certificado filantrópico. Tem validade até 2003. O ”não“ do

des. Todas geridas por padres jesuítas.

ministro foi ao lixo. A Santa Casa pagou a Zanchet R$120 mil (R$50

Estima-se que seu faturamento anual passe dos R$40 mi-

mil adiantados e 70 mil depois da emissão do certificado). Deu mais

lhões. Mero regato a compor a corredeira que faz girar o moinho fi-

R$21 mil a um administrador de empresas, César Augusto Tibério,

nanceiro da Companhia de Jesus. O grosso do dinheiro é obtido no

e a um contador, Eduardo Tadeu Oliveira. Tudo somado, chega-se

ramo de escolas privadas e no comércio de livros.

a R$141 mil. Zanchet, o administrador e o contador são colabora-

Portadora de certificado de filantropia da Previdência e de

dores fantasmas. Nos contratos firmados com a Santa Casa, fize-

certidão de utilidade pública da Justiça, a SEAS, assim como o res-

ram constar cláusulas de anonimato. ”Trabalhei com dados de ba-

tante da grande rede católica de ensino (1.412 escolas e 34 univer-

lanço. Não sei se são reais. Eu disse: vocês assinam. Se der proble-

sidades em todo país), não paga impostos. Em troca, deveria desti-

ma, a responsabilidade criminal por falsidade ideológica é do presi-

nar pelo menos 20% de sua receita a programas que lançassem

dente e do contador da entidade“, não minha“, justifica-se o advo-

bóias aos náufragos sociais. Deveria, mas...

gado.

Fiscais da Receita e do INSS fizeram incursões pela contaA Santa Casa diz ter feito os pagamentos ”com cheques no-

bilidade da SEAS. Constataram que a benemerência praticada é

minais, devidamente contabilizados“. Prevalecendo o entendimen-

ínfuna perto do benefício tributário usufruído: oscila, conforme do-

to de que 100% de suas despesas são filantrópicas, fica estabeleci-

cumentos oficiais, entre 3,2% e 8,6% da receita. Um despautério.

do que os honorários são caritativos.

Em representações endereçadas ao CNAS (Conselho Fi-

Zanchet tem pacto com o êxito. Comprometeu-se contratu-

lantrópico da Previdência), o fisco e o INSS pediram a cassação do

almente a devolver os R$50 mil recebidos de entrada em caso de

certificado que mantém os jesuítas longe dos guichês do Erário.

insucesso. ”Isso consta de todos os meus contratos“, diz.

Seria lógico que, munida de dados colecionados por seus próprios

O advogado não se vexa de colher na atividade privada fru-

fiscais, a representação governista no conselho (nove membros,

tos da semeadura feita como consultor público. É uma espécie de

de um total de 18) agisse de modo coordenado, em defesa dos co-

FHC às avessas. Não esquece o que escreveu. ”Mudei de lado,

fres públicos.
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Em Brasília, porém, muitas vezes a lógica tem cara de lógi-

certificado de filantropia, o CNAS fez publicar no Diário Oficial, em

ca, tem cauda de Lógica, mas muge como absurdo. Quando a

23 de dezembro de 1997, decisão que concluía que aplicamos em

SEAS já se encaminhava para o cadafalso, foi socorrida por al-

gratuidade 20,1% da receita bruta. Agora estão questionando. Mas

guém credenciado a atuar como inquisidor.

nós fazemos, não tenha dúvidas“.

Chama-se Gilson Assis Dayrell. Representa no CNAS o Mi-

O embate entre Gilson Dayrell e João Donadon, os dois con-

nistério do Trabalho. Notabiliza-se pela indulgência no trato com

selheiros governistas do CNAS, gerou uma nova visita do INSS aos

entidades ligadas à Igreja. Pediu para ver o processo. Saiu-se com

livros da SEAS. Uma espécie de prova dos nove, ainda em curso.

um relatório inusitado: manda às favas o trabalho da fiscalização. E

”Não vão achar nada de errado“, diz o padre Schahin.

sugere a manutenção do certificado filantrópico da SEAS.
Intrigado. João Donadon, que representa a Previdência no

A TV brasileira não sabe o que está perdendo. Transformado
num show à ”Big Brother“, o CNAS seria campeão de audiência. É

CNAS, comprou briga com Dayrell. Pediu vista do processo. E jo-

pena que sejam sonegadas ao público cenas como o barraco ar-

gou sobre a mesa um parecer que endossa o trabalho dos fiscais e

mado entre Dayrell e Donadon, em que o governo sai no tapa con-

corrobora o pedido de cassação do certificado.

sigo mesmo. Entrada em anos, a trupe do CNAS, que inclui até uma

Os dados da fiscalização são eloqüentes. A cota de filantro-

veneranda freira, não tem muito a oferecer em termos de músculos

pia da SEAS é artificialmente engordada por gastos como a con-

e glúteos. Ainda assim, sabendo-se patrocinador da fuzarca, o con-

cessão de bolsas de estudo a dependentes de professores e funci-

tribuinte não perderia nenhum lance.

onários, uma obrigação consagrada em convenção coletiva de tra-

Aos poucos, o conselho social da Previdência vai assumindo ares de desnecessário levado longe demais. Será divertido ver

balho.
O logro foi detectado nas duas escolas do grupo: o Colégio

até onde FHC vai permitir que o lodo escorra.

dos Jesuítas de Juiz de Fora e o Colégio Loyola de Belo Horizonte,

NO PLANALTO

assim batizado em homenagem ao santo espanhol Inácio de Loyola (1491-1556), fundador da ordem religiosa.

Asmodeu Livra Universidade Católica
do Pecado Filantrópico

Os ”gastos“ assistenciais são vitaminados também por repasses monetários feitos a outras entidades filantrópicas e a unida-

Josias de Souza

des do mesmo grupo. Entre as beneficiárias está um apêndice da
Diretor da Sucursal de Brasília

SEAS na cidade de São Paulo. Chama-se Edições Loyola.
Está-se falando de uma das dez maiores editoras do país.

A Igreja é santa. Mas infinitas são as ardilezas de Satanás. O

Seu carro-chefe são os livros religiosos. Mas imprime de obras de

gênio das trevas imiscuiu-se, veja você, pelas frestas de balanços

auto-ajuda a infantis e didáticos. Sua carteira de clientes inclui até o

da PUC-MG. Profanou-os. Pias rubricas converteram-se em dados

Ministério da Educação. Analisaram-se os balanços da SEAS rela-

da carochinha. Embora espúria, a conversão produziu resultado

tivos ao período de 1993 a 1997. Expurgadas as impurezas filantró-

imaculado. Livrou a universidade católica de um pecado que, no

picas, registraram-se percentuais de benemerência inferiores a

mundo da filantropia, é capital: o desapreço aos cristãos pobres.

10%. Em ordem cronológica, começando de 1993: 3,20%, 6,70%,
7,09%, 7,90% e 8,60%.
Há mais: embora considere doações que faz a outras entidades como gastos sociais, a SEAS exclui do bolo de gratuidades as

Reza a legislação que, para ser considerada filantrópica, esquivando-se do pagamento de impostos, uma universidade deve
aplicar pelo menos 20% de sua receita em ações direcionadas à
malta – a concessão de bolsas de estudo, por exemplo.

doações que recebe de pessoas físicas e jurídicas. Um artifício

As sagradas escriturações da PUC-MG ostentavam percen-

contábil que, só entre 1994 e 1997, expurgou do cálculo de filantro-

tuais de benemerência que oscilavam de 4,5% a 7,6%. O que levou

pia R$26,3 milhões, em valores da época.

o INSS a propor que fosse negada à escola a renovação do cer tifi-

De resto, parte do investimento ”filantrópico“ da SEAS serve

cado de filantropia.

mais à Igreja do que à malta. Drenam-se recursos, por exemplo,

Na pele de coadjutor divino, o Pai da Mentira burilou as con-

para o Instituto Santo lnácio, escola de formação de padres situada

tas. Súbito, passaram a exibir taxas de gratuidade de até 26,5%. E o

em Belo Horizonte. Ou para a Vila Fátima, uma chácara que abriga,

CNAS, conselho da Previdência que gerencia a filantropia no país,

nos arredores da capital mineira, uma casa de retiros espirituais e

revalidou o certificado da universidade.

encontros religiosos. Há também a Casa da Juventude em Goiânia,

Em 28 de julho de 2000, o INSS enviou ao ministro da Previ-

voltada à ”promoção da juventude“, seja lá o que isso signifique. E

dência recurso contra a decisão. O Beiçudo conspirou para que o

ainda um Centro Cultural em Brasília, que promove cursos de for-

ofício saltasse de mão em mão, qual batata quente, até estacionar,

mação espiritual e religiosa frequentados inclusive por parlamenta-

ainda fumegante, na palma do ministro Roberto Brant, mineiro

res.

como a PUC sob questionamento.
Em defesa da SEAS, o padre Bahige Schahin, um dos pro-

Em vias de deixar o ministério para pedir votos nas ruas da

curadores da entidade, diz: ”No instante em que renovou o nosso

mesma Belo Horizonte onde se encontra assentada a universida-
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de, Brant é um declarado simpatizante da PUC. Dom Serafim Fernandes de Araújo, presidente da universidade, dispõe de linha direta com o ministro. A encrenca começou a dar as caras em 13 de fevereiro do ano da graça de 1998. Nesse dia, a PUC-MG ingressou
com um pedido de renovação do certificado filantrópico no CNAS.
Ajuntou balanços de 1996, 1995 e 1994.
Em 18 de novembro de 1998, a equipe técnica do conselho
opinou pelo indeferimento do pedido. Argumentou-se: em 1994,
com um faturamento de R$34,5 milhões, a PUC-MG aplicou 7,6%
em benemerência; em 1995, com receita de R$66,4 milhões, destinou 4,5% aos pobres; em 1996, ano em que faturou R$103,3 milhões, a cota de filantropia foi de 7,1%.
Conhecido pela benevolência com que trata entidades que
tenham atrás de si o vulto de uma batina, Gilson Assis Dayrell emitiu, em 19 de março de 1999, despacho manuscrito que abriu caminho para as artimanhas do Tinhoso.
Gilson Dayrell é funcionário do Ministério do Trabalho. Presidia o CNAS à época. Poderia ter levado ao conselho o parecer que
conduzia a PUC-MG ao cadafalso. Mas achou melhor pedir à entidade que apresentasse as ”contas de gratuidade“, como se elas já
não estivessem expressas nos balanços.
A universidade releu os próprios números. Em 19 de maio
de 1999, levou a Brasília o resultado do trabalho. Deus, como se
sabe, existe. Mas os novos balanços da PUC-MG são a prova de
que Ele não dá expediente integral.
Computaram-se aplicações em filantropia ainda inferiores
aos 20% exigidos: 17% em 1994, 15% em 1995 e 14% em 1996.
Parecer técnico.

(Às Comissões de Assuntos Sociais e
de Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo a última decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Os projetos lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, projeto de resolução que será
lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 8, DE 2002
Disciplina o trâmite de documentação oriunda do Tribunal de Contas da
União, que não resulte de solicitação expressa da Casa ou de alguma das suas
Comissões.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º O caput do art. 102-A da Resolução nº
93, de 1970, do Senado Federal passa a vigorar com
a seguinte redação:
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”Art. 102-A. A Comissão de Fiscalização e Controle, além do disposto nos incisos II a V do art. 90 e sem prejuízo das atribuições das demais comissões, compete
exercer a fiscalização e o controle dos atos
do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta, bem como a fiscalização
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas
de qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde,
gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma
obrigações de natureza pecuniária, podendo, para esse fim,
.................................................. ”(NR)
Art. 2º O art. 409 da Resolução nº 93, de 1970,
do Senado Federal fica acrescido do seguinte parágrafo único:
”Art. 409...............................................
Parágrafo único. Os documentos oriundos do Tribunal de Contas da União serão
despachados à Comissão de Fiscalização e
Controle, quando não caracterizado o atendimento a solicitação específica da Casa ou
de outra Comissão.“ (NR)
Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Justificação
A Constituição Federal de 1988 atribui ao Congresso Nacional a titularidade do controle externo,
exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União
– TCU. Essa titularidade justifica-se pela preeminência do Congresso Nacional em dispor sobre todas as
matérias de competência da União, eventualmente
com a sanção do Presidente da República. No exercício concorrente desse controle, as Casas e Comissões podem solicitar a realização de inspeções e auditorias ao TCU e demandar informações sobre os resultados dos trabalhos desenvolvidos pelo Tribunal.
O TCU, utilizando-se das suas prerrogativas de
autonomia financeira e administrativa, decidiu, em
1999, enviar ao Congresso Nacional, suas Casas e
respectivas Comissões, cópias das decisões e dos
acórdãos, acompanhados dos Relatórios e Votos proferidos, com fundamento na indicação dos respectivos Ministros Relatores. Tal decisão incrementou
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substancialmente o fluxo de documentos recebidos
pelo Senado Federal, que, até o momento, não se
aparelhou adequadamente para processar o elevado
volume de informações recebidas.
Nesse sentido, a proposição em tela visa a disciplinar o trâmite da documentação oriunda do Tribunal,
que não resulte de solicitação expressa da Casa ou
de alguma das suas Comissões.
A alteração do caput do art. 102-A do Regimento Interno do Senado Federal confere competência
para a Comissão de Fiscalização e Controle examinar
outras matérias, além daquelas adstritas ao Poder
Executivo. Pelo acréscimo do parágrafo único ao art.
409 do Regimento Interno, a Comissão de Fiscalização e Controle receberá e emitirá parecer sobre todos
os documentos originários do TCU, quando não caracterizado o atendimento de solicitação específica
da Casa ou de outra Comissão.
Isso posto, contamos com o apoio dos nobres
parlamentares para que a proposição seja aprovada.
Sala das Sessões, 21 de março de 2002. – Senador Antonio Carlos Júnior.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O projeto será publicado e, em seguida, ficará sobre a mesa
durante cinco dias úteis, a fim de receber emendas,
nos termos do art. 401 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de emendas ao
Projeto de Lei da Câmara nº 93, de 2001 (nº 3.260/97, na
Casa de origem), que altera o inciso I do art. 28 da Lei
nº 8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o
Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do
Brasil – OAB.
Não tendo recebido emendas, a matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º, do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto recurso,
no sentido da apreciação, pelo Plenário, das seguintes matérias:
– Projeto de Lei do Senado nº 409, de 1999, de
autoria do Senador Maguito Vilela, que altera os
arts. 126, 129 e 130 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de
1984 – Lei de Execução Penal – , para permitir a remição de pena por meio do estudo; e
– Projeto de Lei do Senado nº 138, de 2001,
de auto ria do Senador Osmar Dias, que altera a Lei
nº 5.859, de 11 de dezembro de 1972, para dispor sobre a concessão das férias anuais ao empregado doméstico.
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Tendo sido aprovadas em apreciação terminativa pelas Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos Sociais, as matérias vão à Câmara dos Deputados.
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 101, DE 2002
Requeiro, nos termos do art. 160, combinado
com o art. 199 do Regimento Interno do Senado Federal, que o tempo destinado aos oradores, da hora
do expediente, do dia 11 de abril de 2002, seja reservado a homenagear a passagem de um ano da morte
de Ginetta Calliari, representante exponencial do Movimento dos Focolares no Brasil.
Sala das Sessões, 21 de março de 2002. – Senador Romeu Tuma – Maria do Carmo Alves –
Francelino Pereira – Carlos Patrocínio – Paulo
Souto – Waldeck Ornelas.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O requerimento lido será submetido à deliberação do
Plenário após a Ordem do Dia, nos termos do art.
255 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Maguito Vilela,
por permuta com o Senador Freitas Neto.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, as conquistas
dos trabalhadores, alcançadas ao longo de décadas
e inseridas na Consolidação das Leis do Trabalho, a
CLT, estão ameaçadas. O Governo tenta fazer com
que seja aprovado pelo Congresso Nacional o projeto
que flexibiliza as leis trabalhistas. Trocando em miúdos, essa flexibilização significa uma séria ameaça a
vários direitos, como férias de trinta dias, a forma de
pagamento do 13º salário, o adicional de 25% sobre
hora de trabalho noturno, a carga horária, a irredutibilidade de vencimentos, entre tantos outros.
O Governo alega que o tal projeto não revoga a
CLT, nem os benefícios dos trabalhadores, somente
flexibiliza as regras. A partir de sua aprovação, tudo
poderá ser livremente negociado entre os sindicatos
dos patrões e dos empregados.
Na letra fria da lei, os argumentos podem até parecer sedutores à classe trabalhadora. O Governo
costuma citar o recente acordo obtido pelo Sindicato
dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo com a
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Volkswagen, da Alemanha. Em troca da perda de alguns benefícios, ter-se-iam evitado cerca de três mil
demissões, o que é apenas uma meia verdade. Os
metalúrgicos aceitaram redução de jornada e de salários, e, mesmo assim, setecentos e cinqüenta deles
perderam seus empregos.
É bom frisar que foi uma negociação travada por
um sindicato forte e articulado, o que não é a regra
geral do sindicalismo brasileiro. Não precisa nem dizer que, salvo raras exceções, os sindicatos do País
são por demais frágeis para sustentarem pesadas negociações com o poderia jurídico e econômico da
classe patronal. Fica muito fácil prever que, na maioria dos casos, se a lei for aprovada, serão os trabalhadores os maiores prejudicados. Sob a ameaça de demissões, poderão ser tolhidos benefícios e salários,
abrindo um caminho sem volta para o aprofundamento da crise social brasileira.
Essa realidade será tão mais forte quanto mais
humildes e menos qualificados forem os trabalhadores. Com grau menor de escolaridade e qualificação,
esses estarão mais sujeitos à ameaça do desemprego, cedendo mais facilmente, sob a pressão de que é
melhor perder os anéis do que os dedos, sendo que,
na verdade, em muitos casos não seria necessário
nem uma coisa, nem outra.
Os profissionais menos capacitados são mais
sensíveis às ameaças de demissões, porque têm
mais dificuldade de buscar o novo emprego. A flexibilização abre uma porta perigosíssima para que empregadores sem sensibilidade social possam impor aos
funcionários perdas e sacrifícios apenas em nome do
aumento de seus lucros.
Não é verdadeiro o argumento oficial de que a
flexibilização gera abertura de novos postos de trabalho. Os dados que temos demonstram justamente o
contrário. Na Argentina, antes da flexibilização das relações do trabalho, o índice de desemprego era de
7,7%. Atualmente, é de 14,28%. Portanto, dobrou o
desemprego naquele país, com a flexibilização. No
Chile, era de 7,4% e, hoje, é de 9.8%. Na Alemanha,
de 4,8% passou para 8,7%. No Japão, de 2,1% passou para 4,7%. Na França, de 9%, para 11,3%.
De forma que, depois da flexibilização, o desemprego dobrou praticamente em todos esses países e,
naqueles onde isso não ocorreu, houve um aumento
substancial. Ou seja: uma vez mais, as mudanças
propostas pelo Governo vão dar na cabeça do pobre,
na cabeça do trabalhador. A corda vai arrebentar do
lado mais fraco. O objetivo do projeto não é flexibilizar,
mas quebrar os direitos conquistados ao longo dos
anos pelos trabalhadores brasileiros. E isso não po-
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demos permitir no Senado Federal, onde a matéria
será apreciada.
Ao propor a flexibilização das leis trabalhistas
como solução para o problema do desemprego, o Governo comete um equívoco de origem. A incapacidade da nossa economia de crescer, gerar empregos e
melhorar salários não está atolada nas conquistas
históricas representadas pela Consolidação das Leis
do Trabalho. Ao contrário, essas conquistas significam benefícios para a classe trabalhadora e para a
economia em geral. O vilão é outro: a carga criminosa
de impostos a partir da qual são sugados do setor
produtivo os recursos para financiar o desenvolvimento e o aumento da renda. A carga tributária no
Brasil chega à ordem de 34% do PIB, o que a coloca
entre as campeãs mundiais, batendo de longe os
grandes países da Europa, da Ásia e da América do
Norte. Portanto, o vilão da nossa economia é justamente a carga tributária.
O Brasil exibe a maior alíquota mundial de imposto sobre valor agregado, 29,8%, contra a média de
18,57% dos europeus e dos americanos; de 17,73%
dos latino-americanos e de apenas 6,88% dos asiáticos. O ICMS sobre os produtos da cesta básica rouba
mais de 10% do poder aquisitivo do trabalhador que
recebe salário mínimo no nosso País.
O Imposto de Renda, cobrado das empresas
brasileiras é maior do que o cobrado na maioria dos
países da América Latina. Nossa alíquota de 34%
para o Imposto de Renda para pessoa jurídica é
mais do que o dobro, por exemplo, do que é cobrado no Chile. Sem falar da Cofins, do PIS, da famigerada CPMF, que oneram todas as etapas de qualquer cadeia produtiva e de comércio. Não é à toa
que exportamos apenas US$55 bilhões, enquanto
que o México, para ficar em um exemplo apenas,
exporta US$160 bilhões, portanto, três vezes mais
que o Brasil.
Com uma carga tributária dessa envergadura
fica mesmo muito complicado para o setor produtivo
gerar empregos ou mantê-los no Brasil. Seria muito
mais justo, para não dizer mais digno por parte do Governo, vestir-se de coragem cívica e liderar um projeto
amplo e real de reforma tributária. Isso, sim, possibilitaria um crescimento da nossa economia, dos níveis
de emprego e de renda dos trabalhadores.
É preciso uma reforma tributária solidária com
os Estados e Municípios Uma reforma tributária que
dê competitividade aos empresários brasileiros, isso,
sim, seria a solução para os problemas de geração de
emprego e tantos outros que afligem a sociedade brasileira.
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É necessário rejeitar essa proposta que implode
os pilares da CLT para defender os trabalhadores brasileiros, sob pena de se concretizar novamente aquela lamentável máxima, dita aqui desta tribuna há poucos dias pelo Senador Mauro Miranda, segundo a
qual, em se tratando deste Governo, a corda sempre
arrebenta do lado mais fraco.
Espero sinceramente que o PMDB, o meu Partido, a exemplo do que fez na Câmara dos Deputados,
repita o seu posicionamento contrário à aprovação
deste projeto. Da minha parte é isso o que farei.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, defenderei
com unhas e dentes todas as conquistas dos trabalhadores brasileiros. Não votarei, de forma nenhuma, favoravelmente à flexibilização da CLT. Eu sei que isso causará enormes prejuízos à classe trabalhadora, que é,
também, a classe sofredora deste País.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (PSB – SE) –
Permite-me V. Exª um aparte, nobre Senador Maguito
Vilela?
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Com
o maior prazer, brilhante Senador Antonio Carlos Valadares, do próspero Estado de Sergipe.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (PSB – SE) –
Senador Maguito Vilela, V. Exª como sempre, da tribuna do Senado Federal, faz um pronunciamento da
mais alta importância, fazendo com que o Senado Federal reflita acerca das mudanças propostas pelo
Governo Federal a respeito da Consolidação das
Leis do Trabalho. Na verdade, hoje, deveríamos nos
preocupar não com a reforma da CLT, mas, sim, com
outras reformas, como por exemplo, a monetária, a
cambial. Portanto, o Governo, ao invés de privilegiar o
setor especulativo e o financeiro, deveria amparar e
dar maior assistência ao setor produtivo. Essa é a razão maior da verdadeira débâcle da agricultura, que
está em segundo plano. Para o setor agrícola não há
incentivo. Pelo contrário. Há a pressão do Governo, no
sentido de, por meio de seus agentes financeiros, tomarem a terra de quem produz para fazer face a uma
pressão que recebe do Fundo Monetário Internacional para apresentar um superávit fiscal, quando, parte
desse superávit, o Governo extrai do sangue do
produtor rural. Aliás, já demonstrei isso várias vezes
em discursos pronunciados na tribuna do Senado Federal. A reforma tributária, a meu ver, vem contribuindo para o enfraquecimento do nosso sistema produtivo. Caso ela já tivesse sido implementada, não teríamos a CPMF, um imposto provisório, e que o Governo, agora, quer torná-la permanente, já que não existe uma fonte de recurso predeterminada. Portanto,
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necessitamos de uma reforma tributária consistente
que venha a atender aos reclamos dos Estados, Municípios e as necessidades da própria União. Então, o
Governo utiliza mecanismos provisórios, transitórios,
de mecanismos improvisados, como é a CPMF, porque isso não diz bem de um País democrata, para fazer face às suas necessidades de arrecadação e para
suprir as suas necessidades de caixa. Senador Maguito Vilela, as verdadeiras reformas, como a política,
a eleitoral – porque se tivéssemos uma reforma eleitoral não estaríamos vendo, nos canais de televisão e
no rádio escândalos e dossiês a toda hora e a todo
instante, porque a questão do financiamento público
de campanha ainda não foi regulamentada, porque o
Governo não quer. O Governo quer manter caixa dois
nas suas campanhas; o Governo não se interessa
pelo financiamento público de campanha, porque ele
sabe que conta com as empresas e com os bancos,
aos quais ele permitiu o maior lucro de toda História
do Brasil. Por isso, Senador Maguito Vilela, V. Exª tem
razão: por que reformar a CLT? O Brasil cresceu tanto
com a CLT. Milhares e milhares de empresas e empregos surgiram no Brasil. Se hoje existe o desemprego não é por conta da CLT.O desemprego é existe por
causa da política econômica do Governo. Muito obrigado a V. Exª. Meus parabéns.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Agradeço a V. Exª pelo aparte que muito enriquece o meu
pronunciamento. E é isso mesmo, o Brasil precisa parar de usar remendos. Todo dia é um remendo, um
novo imposto, é a prorrogação dessa contribuição,
tentando torpedear as conquistas dos trabalhadores.
Agradeço a V. Exª pelo aparte que enriqueceu muito o
meu pronunciamento.
Sr. Presidente, encaminho à Mesa voto de congratulação ao jornal O Popular, de Goiânia, que, pela
14ª vez, em dezessete anos, recebe da Confederação
Nacional dos Dirigentes Lojistas o Prêmio Mérito Lojista, edição 2001, como o melhor jornal regional do Brasil
e o melhor jornal de Goiás. Cumprimento todos os jornalistas, Jaime Câmara Junior, Tasso Câmara e Tadeu
Câmara e todos os diretores e funcionários que trabalham nos diversos órgãos de imprensa dessa grande
empresa.
Portanto, Sr. Presidente, apresento o requerimento de voto de louvor à Organização Jaime Câmara, para
que fique registrado nos Anais o reconhecimento do Senado Federal e da sociedade brasileira a esse conjunto
de veículos de comunicação que honra Goiás e o Brasil
pela qualidade do trabalho que produzem.
Faço também referência a um relatório que acabo de receber do DNER e do Ministério dos Transpor-
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tes, dando conta de que muitos reparos, recapeamentos serão feitos nas estradas federais do meu
Estado de Goiás e espero que em todos os Estados
brasileiros, porque a situação das estradas federais
brasileiras é de calamidade pública, e viemos a esta
tribuna muitas vezes denunciar o estado das rodovias
federais. Parece-me que agora alguma providência
será tomada.
Outrossim, Sr. Presidente, eu pretendia falar sobre candidatura própria no PMDB, mas deixarei para
fazer esse pronunciamento na semana que vem.
Sr. Presidente, peço a V. Exª a gentileza de encaminhar à Organização Jaime Câmara o voto de louvor proposto.
Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente, as Srªs e aos
Srs. Senadores que nos ouviram pacientemente.

SEGUE, NA ÍNTREGA, DISCURSO
DO SENADOR MAGUITO VILELA.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Senhor Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo esta
importante tribuna para felicitar o jornal O Popular, de
Goiânia, que acaba de receber uma premiação de repercussão nacional. Pela décima-quarta vez em 17
anos, o jornal O Popular recebe da Confederação
Nacional dos Dirigentes Lojistas o Prêmio Mérito Lojista, edição 2001, como o melhor jornal do estado.
Esta homenagem foi criada em 1980 com o objetivo de reconhecer o trabalho e os serviços prestados por empresas e marcas divididas em 20 áreas em
todo o país. O resultado é obtido por meio de uma
pesquisa nacional orientada pelo Sebrae com a participação, pelo voto direto, dos associados das 950
CDLs de todo o Brasil, que responderam, neste ano, a
19.200 questionários.
Como disse, foram 14 premiações recebidas pelo
jornal O Popular desde 1984, quando foi instituída a categoria de melhor jornal. Trata-se, sem dúvida, de um
reconhecimento nacional pelo trabalho sério, isento e
equilibrado que O Popular realiza há dezenas de anos,
o que o fez um dos melhores jornais do Brasil.
O jornal O Popular é um dos veículos de comunicação da Organização Jaime Câmara, uma rede de
jornais, rádios e televisões espalhadas pelos estados
de Goiás, Tocantins e Distrito Federal. Apenas em
Goiás, são sete emissoras de televisão, que transmitem a programação da Rede Globo.
No Tocantins, também um jornal da Organização Jaime Câmara, o Jornal do Tocantins, recebeu o
prêmio de Mérito Lojista de 2001 como melhor jornal
daquele estado.
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Cumprimento o jornalista Jaime Câmara Júnior,
presidente da Organização Jaime Câmara, pelo prêmio e pelo excepcional trabalho que realizam engrandecendo o nome de Goiás. Da mesma forma, aos empresários Tasso Câmara e Tadeu Câmara, e todos os
diretores e funcionários que trabalham nos diversos
órgãos de imprensa desta grande empresa.
Por fim, Sr. Presidente, apresento um requerimento de voto de louvor à Organização Jaime Câmara, para que fique registrado nos Anais, o reconhecimento do Senado Federal e da sociedade brasileira a
esse conjunto de veículos de comunicação que honra
Goiás e o Brasil pela qualidade do trabalho que produzem.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – V. Exª
será atendido, na forma do Regimento.
Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos
Valadares.
S. Exª dispõe de 20 minutos.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, amanhã, 22 de março, estaremos chamando a atenção
para os problemas que envolvem o abastecimento de
água. Trata-se das celebrações e alertas em torno do
Dia Mundial da Água, um evento proposto pela ONU.
Para este ano, o tema da reflexão é ”Água para o
Desenvolvimento“. No ano passado, o tema foi ”Água
e Saúde“. O propósito de promover um Dia Mundial
da Água, portanto, é o de levar usuários, gestores, administradores públicos, parlamentares e imprensa a
refletirem sobre os problemas que envolvem a questão da água.
Entre nós, essa reflexão veio em momento
mais que oportuno por diversos motivos. Um deles é
o ”efeito apagão“, que não sairá tão cedo de nossa
memória, tanto mais que a ameaça de novos racionamentos persiste. A dengue, cujo mosquito transmissor reproduz-se em reservatórios inadequados de
água, revela-se uma ameaça para a saúde pública a
cada ano. A manutenção de lavouras irrigadas no
País tem seus dias contados, tendo em vista a redução dos mananciais.
Essa modalidade de cobrança, Sr. Presidente, é
feita pela comunidade nordestina, pela comunidade
brasileira – a cobrança em defesa das águas do Brasil
e do mundo.
As secas cíclicas do Nordeste e as tentativas de
diminuir seus efeitos são temas contínuos dos debates neste Congresso Nacional. A recuperação da bacia do São Francisco, rio fundamental para milhões
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de pessoas, também é fonte de nossa preocupação.
Enfim, não é por falta de problemas envolvendo o
tema ”água“ que deixaremos passar em branco o Dia
Mundial da Água.
Reconheço que, nos últimos anos, demos alguns passos significativos para manejar esse assunto. A regulamentação do uso das águas é uma dessas
providências. A criação da Agência Nacional de
Águas, outra. O incentivo à criação dos Comitês de
Bacia para gerenciarem o uso desses recursos também demonstra o interesse em resolver a questão.
Entretanto, a falta, o mau uso, o desperdício, a
poluição e a apropriação para fins privados continuam
a nos desafiar. E o maior desafio, com certeza, continua sendo o da universalização do abastecimento de
água para todos os brasileiros.
Nesta última semana, foi anunciado com certa
ênfase que os usuários do rio Paraíba do Sul, particularmente as indústrias e distribuidores de água,
passarão a pagar pela água captada. O que significa
isso em termos de modelo de gestão? Como ele influenciará os preços subseqüentes?
A proposta da Agência Nacional de Águas
(ANA) é passar a cobrar pelo uso dos rios, a partir de
2002. Essa decisão tomou fôlego principalmente
após a crise de geração de energia, motivada pela falta de água. Essa modalidade de cobrança está prevista desde 1997, mas não havia sido iniciada em função do aumento de custos para agricultores e industriais. Mas, novamente, o ”apagão“ serviu como um
estímulo ao início da cobrança.
Os primeiros usuários a pagarem pelo uso da
água são, como afirmei, aqueles que utilizam as águas
da Bacia do Rio Paraíba do Sul (180 municípios envolvidos nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais). Naquela região, segundo a ANA, localizam-se 13% do Produto Interno Bruto (PIB), pois ali
estão instaladas oito mil indústrias e residem 5,2 milhões de habitantes.
O preço pelo metro cúbico é de R$ 0,02; mas o
usuário que devolver a água em condições de uso pagará apenas R$ 0,008. A primeira reação de alguns
usuários, como a Companhia Siderúrgica Nacional
(CSN), é de aceitação da cobrança, até mesmo porque ela está prevista na legislação. Entretanto, alega,
pelas estimativas iniciais, a despesa da empresa será
acrescida em R$ 3 milhões com a nova tarifa. Quem
pagará por tais custos? Essa é uma questão que fica
pendente.
Nessa primeira fase do projeto, apenas os consumidores industriais e as companhias de sanea-

351
Março de 2002

mento serão obrigados a pagar a taxa. Ainda não foi
decidido, por exemplo, como será a cobrança para
agricultores. Mas a idéia é aplicar pesadas multas a
quem não pagar corretamente.
Em breve, três outras bacias passarão a ter cobrança: São Francisco, Rio Doce e Piracicaba-Capivari-Jundiaí. Segundo a ANA, todo o dinheiro
arrecadado será investido na recuperação dos rios.
Ainda segundo a Agência, não se pode falar em desenvolvimento econômico e social sem considerar
como condição para isso as ações para tratamento de
esgotos.
Alguns princípios que regem o uso das águas
estão mudando. Além desse, do usuário-pagador, temos o princípio do poluidor-pagador. Ou seja, aquele
que polui um bem da coletividade tem a obrigação de
repor recursos que serão utilizados para recuperar as
áreas degradadas.
Uma política que pode vir a ser bastante eficiente é a que se propõe a ”comprar“ esgotos tratados. Ou
seja, em vez de financiar a construção de usinas de
tratamento, a ANA está-se propondo a pagar pelo volume de esgotos beneficiados. Isso poderá ser um estímulo efetivo ao ingresso de empresas privadas no
setor, que terão um retorno certo para os seus investimentos.
Segundo informa a ANA, para dar continuidade
ao Programa Nacional de Despoluição de Bacias Hidrográficas (Prodes), foram assinados onze contratos
de pagamento de esgoto tratado em municípios dos
Estados de São Paulo e Paraná. Tais recursos são
destinados aos municípios como pagamento pelo volume de esgoto tratado. Note-se que o repasse da
verba é feito somente depois de constatada a redução da carga poluidora dos rios.
Observem que, até aqui, não tenho reparos, por
enquanto, às proposições feitas. Eu mesmo já propus
que um pequeno percentual do PIB passasse a ser
utilizado para financiar a recuperação da bacia do rio
São Francisco. Trata-se da PEC nº 27, de nossa autoria, que está em tramitação no Senado Federal. Já foi
aprovada em segundo turno. Possivelmente, no decorrer da próxima semana, estará sendo aprovada
em segundo turno.
Mas, a partir de agora, quero fazer um alerta. Todos sabem que o Estado brasileiro, da maneira como
vem sendo gerido, tem sido bastante eficiente para
lançar mão de recursos da sociedade. Observe-se, a
propósito, a tentativa do Governo em manter, a qualquer custo, a CPMF. Entretanto, esse mesmo Estado
não tem sido tão pródigo na redistribuição desses recursos para a população. Ou melhor, tem sido pródigo
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para aquinhoar alguns segmentos poderosos, transferindo-lhes vultosas rendas; mas, aos que realmente necessitam, esses recursos praticamente não chegam.
Não é à toa que um técnico do Ipea afirmou que
as verbas sociais teriam mais possibilidade de chegar
aos seus destinatários se fossem jogadas de um helicóptero. Ou seja, não é pelos programas voltados
para atender à população carente que tais recursos
chegarão aos mais necessitados.
Esperamos que os recursos arrecadados, de
fato, passem a ser utilizados em benefício da população. Que esses recursos passem a ser utilizados, realmente, para universalizar os serviços de saneamento, levando água e esgoto a toda a população,
principalmente aquelas das periferias das grandes cidades e as das pequenas cidades.
Embora a Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios – PNAD – de 1999 tenha identificado que,
entre 1995 e 1999, houve um aumento da percentagem dos domicílios atendidos pelo serviços de água e
esgoto, ainda há muito a fazer.
Segundo a PNAD, o atendimento pela rede de
coleta de esgoto passou de 60% para 64%, e o abastecimento de água, de 76,3% para 79,8%.
O Sr. José Jorge (PFL – PE) – V. Exª me permite um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Em um instante, encerrarei meu pronunciamento e, com muito prazer, concederei um aparte a
V. Exª.
Mas como explicar, por exemplo, o crescimento
da dengue? Todos sabemos que a proliferação do
mosquito se deve, justamente, ao armazenamento ou
ao escoamento inadequado de água. Todos sabemos
que doenças como a cólera, a hanseníase, a tuberculose, a febre amarela, a malária e a leshmaniose podem ser evitadas, desde que inexistam os focos de
transmissão. E isso somente será obtido, quando for
feito o saneamento das localidades nas quais os vírus, as bactérias, os mosquitos e os ratos proliferam.
Segundo o Banco Nacional de Desenvolvimento Social – BNDES, para cada R$4,00 aplicados em saneamento, R$10,00 são economizados no atendimento à
saúde.
Por isso, quero saudar o transcurso do Dia Mundial da Água com este alerta: a alocação de recursos
públicos e a destinação dos recursos captados pelo
uso da água devem levar em conta o direito que todo
brasileiro tem de usufruir da água, que constitui um
bem de todos.
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Embora, no Brasil, até hoje, tenhamo-nos vangloriado da abundância desse bem, considerado renovável, no restante do mundo, a escassez de água já
é um problema há muito tempo. E quanto mais escasso esse recurso, maior seu custo; e, quanto maior o
custo, mais aumenta o interesse dos grupos privados
em geri-lo. Em países como a Itália, todas as companhias de abastecimento de água estão sendo obrigadas a se organizarem como sociedades comerciais.
Sr. Presidente, existe a tendência de que, no
Brasil, isso venha a acontecer, pelos sinais que encontramos: o Governo Federal tem pressionado os
Governos estaduais a venderem as companhias de
saneamento.
Em locais como Chipre, mais de 60% da água
potável provém da Noruega. Para se ter uma idéia do
valor econômico da água, verifiquemos uma decisão
do banco suíço mais antigo: em janeiro de 2000, esse
banco lançou os primeiros fundos de investimento do
mundo centrados em empresas fornecedoras de
água. A previsão é a de que a rentabilidade dos investimentos em água será particularmente elevada nos
próximos anos.
Li, num informativo internacional, Sr. Presidente, pela Internet, que a Bulgária está enviando água
para um país do Oriente Médio, trocando seis barris
de petróleo por um barril de água. Isso demonstra,
com certeza, a importância da água para o abastecimento humano em todo o mundo.
Diante do crescimento da cobiça pela procura
da água, alertamos para o fato de que ela é um bem
de todos. E, se é um bem de todos, o Poder Público
não pode deixar que sua utilização venha a se dar
apenas em benefício de grupos privados, para auferirem lucro.
Lembramos, mais uma vez, que não há desenvolvimento econômico sem desenvolvimento social e
humano. A água deve estar, antes de tudo, a serviço
da vida.
O Sr. Ademir Andrade (PSB – PA) – Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Senador Ademir Andrade, eu lhe darei o aparte. Em primeiro lugar, porém, ouvirei o Senador José
Jorge, que já o havia solicitado.
O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Abro mão da minha ordem de preferência em favor do Senador Ademir Andrade.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Por condescendência do Senador José Jorge,
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concedo o aparte ao Senador Ademir Andrade, em
primeiro lugar.
O Sr. Ademir Andrade (PSB – PA) – Senador
Antonio Carlos Valadares, primeiramente, quero ressaltar a atuação de V. Exª como Senador. V. Exª sempre foi um Senador brilhante, mas, nesses últimos
anos, tem apresentado propostas e levantado assuntos da maior importância para o nosso País, tem feito
aprovar emendas constitucionais que interferem nas
desigualdades regionais existentes no Brasil, favorecendo a Região de V. Exª, o Nordeste brasileiro, a minha Região Norte e o Centro-Oeste. V. Exª está sempre chamando a atenção para assuntos da maior relevância e, hoje, fala das águas, dessa imensa riqueza
que possui o Brasil, um país privilegiado. Além do valor, há, ainda, eminente Senador Antonio Carlos Valadares, o grande potencial da força dessas águas. As
águas dos rios brasileiros detêm o maior potencial
energético do planeta. E meu Estado, o Pará, também
é privilegiado nessa área. Creio que, nos próximos 15
anos, serão construídas 11 novas hidroelétricas no
Estado do Pará, que passará a fornecer energia para
os demais Estados brasileiros. Tudo que V. Exª aborda, Senador Antonio Carlos Valadares, é da maior importância. É uma pena que o Governo brasileiro não
se aperceba disso, não saiba valorizar esse enorme
poder econômico que o Brasil tem; não saiba negociar com autonomia e pensar no futuro, deixando de
comprometer a nossa economia – como vem fazendo
– com o serviço da dívida; não saiba avaliar essa riqueza e tirar melhor proveito dela em benefício do cidadão brasileiro e da nossa Pátria. V. Exª está atentando para algo que é essencial. Há muitos meses,
vejo o Senador Bernardo Cabral, entre outros Senadores, chamar a atenção para essa riqueza que o
Brasil tem, não só o enorme reservatório de água potável, mas também a força das águas na produção de
energia. No entanto, o Governo não se apercebe disso e vive comprometendo mais de 50% do Orçamento da União com o serviço da dívida pública. Acho engraçado, Senador Antonio Carlos Valadares, que o
Governo esteja queixando-se de que, sem a CPMF,
perderá os R$400 milhões que tira do povo por semana. A cada semana, serão perdidos R$400 milhões,
mas o Governo se esquece de dizer que, a cada dia,
paga de serviço principal da dívida exatamente a
mesma importância. Façamos a conta: são R$140 bilhões comprometidos por ano, o que significa exatamente R$400 milhões por dia. O Governo quer tirar
mais dinheiro do povo brasileiro por semana, uma
quantia que não dá para pagar um dia do serviço da
nossa dívida. Portanto, é um Governo que não avali-
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ou, ainda, a riqueza e a importância do Brasil no contexto mundial, que não soube impor-se diante da exploração de outros países. Dessa forma, apóio seu discurso, congratulo-me com V. Exª pelas brilhantes intervenções que tem feito no Senado da República, pelos
assuntos da maior importância que tem trazido a esta
Casa. Parabéns a V. Exª.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Agradeço a V. Exª. Aproveitando o seu pronunciamento, gostaria de relembrar que 97% da água
existente no mundo é salgada. Existem apenas 3% de
água doce, sendo que 2% estão nas geleiras glaciais,
e apenas 1% é de água de superfície e subterrânea.
Como não temos ainda a capacidade tecnológica suficiente para o aproveitamento da água subterrânea, o que vale mesmo é a água dos rios, a água dos
lagos, a água doce, e o Brasil detém um volume de
águas que considero um privilégio em relação ao
mundo inteiro: 16% da água doce do mundo. Só que
essa água é mal distribuída, uma vez que 72% da
água doce existente no Brasil encontra-se na Amazônia, e o Estado do Pará contribui também substancialmente para esse volume de água. Se considerarmos
que somente 10% da população do Brasil está na
Amazônia, verificaremos que há uma desproporção
nessa distribuição, já que o Nordeste, que representa
30% da população, só tem 3% da água doce do território nacional, originária do rio São Francisco.
É um bem econômico essa disponibilidade de
água que temos em nosso País. Ela precisa ser melhor controlada. É preciso haver um gestor competente, não apenas no sentido de saber quantos por cento
devem ser aplicados em irrigação, quantos por cento
devem ser aplicados em aproveitamento energético,
mas, sobretudo, o que deve ser aplicado na recuperação dos nossos mananciais, como o rio São Francisco, na revitalização do velho Chico, que está praticamente assoreado em toda a sua extensão e que não
está oferecendo aquilo que poderia às nossas comunidades – mais de 15 milhões de brasileiros que dependem do rio São Francisco estão sendo prejudicados –, porque a recuperação ainda não aconteceu.
Finalmente, ouço, com muito prazer, o
ex-Ministro de Minas e Energia, um dos Senadores
mais atuantes de Pernambuco, nosso Colega do Nordeste, Senador José Jorge.
O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Muito obrigado,
Senador Antonio Carlos Valadares. Em primeiro lugar, gostaria de congratular-me com V. Exª pela escolha desse tema de tão grande importância para o nosso País, que é o uso da água. Até recentemente,
como V. Exª citou, atuei como Ministro de Minas e
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Energia. Tendo em vista que, no caso do Brasil, energia é praticamente equivalente à água, porque 90%
da nossa energia é de origem hidrelétrica, gostaria de
acrescentar ao brilhante discurso de V. Exª, que analisa muito bem esse potencial e a possibilidade de seu
aproveitamento, dois aspectos – muitos poderiam ser
discutidos aqui, mas dois considero importantes, realizados durante o período em que estive à frente do
Ministério de Minas e Energia. O primeiro deles é relativo ao aproveitamento das bacias dos diversos rios
brasileiros. O setor elétrico, na verdade, tradicionalmente, vinha tendo uma prioridade no aproveitamento dessas bacias, exatamente por ser a eletricidade
um bem de grande exigência por parte da sociedade
– o efeito da sua não existência é gravíssimo, como
acabamos de ver com o racionamento que houve no
País. Na realidade, o Brasil sempre deu prioridade
muito grande ao uso hidrelétrico da água, esquecendo-se dos outros usos. Muitas vezes a navegação dos
rios ficava prejudicada, e a irrigação, o aproveitamento e abastecimento de água ficavam em segundo plano. Agora o setor elétrico se convenceu de que estamos num tempo novo e de que todos os projetos de
eletricidade devem ser muito discutidos com a sociedade, para que não seja levado em conta somente o
potencial hidrelétrico, mas também o potencial conjunto da bacia. Para isso, o Ministério de Minas e
Energia já assinou alguns convênios e assinará outros com a Agência Nacional de Águas – Ana, no sentido de que, para cada uso hidrelétrico, haja inicialmente um estudo amplo da bacia. Dessa forma, todos
os outros segmentos também poderão ser utilizados
no turismo e em outras áreas. O segundo aspecto é
relativo ao rio São Francisco particularmente. Verificamos que esse rio realmente tem uma importância
estratégica muito grande porque é o único do Nordeste com potencial mais alto – e, assim mesmo, é um
potencial pequeno. Hoje, quando a vazão do São
Francisco é de quatro mil metros cúbicos por segundo, achamos esse valor excepcional. No ano
passado, com a seca, a sua vazão chegou a 600 metros cúbicos por segundo. Enquanto isso, por exemplo, o rio Tocantins, nessa época de chuva, gera 30
mil metros cúbicos por segundo, praticamente dez vezes mais do que o que gera o rio São Francisco.
Então, devemos tratar o São Francisco com bastante
carinho. Se observarmos bem, a sua vazão vem diminuindo; a sua média é um pouco decrescente. Partimos da hipótese de que a privatização da Chesf teria
uma série de efeitos sobre o São Francisco e resolvemos retirá-la do programa de privatização. Atualmente, o lucro da Chesf é de 70% para o acionista majori-
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tário – Governo Federal – e de 30% para os acionistas
privados, que têm ações na bolsa da Eletrobrás, da
qual a Chesf é uma subsidiária. De agora em diante,
feita essa transformação, a Chesf vai sair da Eletrobrás, vai ser uma empresa pública, e o seu lucro será
inteiramente aplicado no Nordeste, evidentemente
para solucionar não só o problema da bacia do São
Francisco, mas também as questões hídricas daquela
Região. Esse é um avanço importante, porque o lucro
da Chesf poderá ser de R$600 milhões a R$800 milhões por ano e será aplicado integralmente nesse
segmento para o qual não havia um recurso determinado. Há agora essa emenda que V. Exª apresentou,
mas haverá um acréscimo também a esse valor. Portanto, podemos atacar mais uma vez a questão da resolução dos problemas do São Francisco. Agradeço a
V. Exª pelo aparte.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Senador José Jorge, incorporo, com muita
alegria, as palavras pronunciadas por V. Exª ao meu
pronunciamento.
Ao terminar, Sr. Presidente, quero aproveitar o
ensejo para louvar o trabalho do Senador José Jorge
à frente do Ministério de Minas e Energia. S. Exª se
preocupou com a questão do planejamento do uso da
água. Com isso, teremos a possibilidade da distribuição eqüitativa dos recursos hídricos no Nordeste do
Brasil e em todas as regiões do nosso País.
Antes se projetava um programa da construção
de hidrelétricas sem levar em consideração outros fatores que poderiam colaborar para o nosso desenvolvimento, como, por exemplo, a piscicultura, a navegação, a irrigação e o turismo rural. Antes os projetos
não eram integrados; hoje, com a estrutura de planejamento, podemos vislumbrar no futuro que o nosso
rio São Francisco, por exemplo, terá amplas possibilidades de recuperação, notadamente com a aprovação, pelo Senado Federal e depois pela Câmara dos
Deputados, do nosso projeto de revitalização.
Quero também enaltecer S. Exª por ter tirado a
Chesf do âmbito das possibilidades de uma privatização. Essa é uma companhia que, com sua experiência e tecnologia, amparada no apoio financeiro do Governo, transformando-se em uma empresa específica
para cuidar da aplicação dos nossos recursos hídricos do rio São Francisco, sem dúvida alguma, muito
haverá de contribuir para o desenvolvimento da nossa
região nordestina.
Agradeço a V. Exª, Senador José Jorge, pelas
palavras tão generosas pronunciadas quando do meu
pronunciamento.
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra ao Senador Casildo Maldaner, por vinte
minutos.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, desejo,
de maneira breve, tecer alguns comentários sobre o
custo do dinheiro hoje no Brasil, com base nas andanças que tenho feito junto aos que investem e aos que
captam recursos, e analisar de que maneira poderíamos aliviar a produção nacional.
O Governo deveria aproveitar este momento,
em que ainda não se sabe quem vai comandar o País
a partir do ano que vem, para estabelecer uma reforma tributária e capacitar a indústria nacional para
competir com o mundo. Com essa reforma, as indústrias nacionais teriam condição de concorrer, a partir
do ano que vem, com as indústrias dos outros países,
e os nossos produtos poderiam enfrentar, em melhores condições, o mundo globalizado de hoje.
Por isso, Sr. Presidente, nobres Colegas, em reuniões com associações comerciais e industriais, há
sempre uma dúvida, e não só em meu Estado, Santa
Catarina, que tem uma economia diversificada, com
indústrias produtivas e empresários qualificados e organizados. Perguntam-me sempre, com muita racionalidade e franqueza, o porquê de os custos para a
captação de recursos hoje serem tão altos. Recursos
esses captados para que se possa produzir, para que
se possa investir na produção, gerando mais empregos e, conseqüentemente, mais mercadorias, o que
aumentaria a arrecadação de impostos por parte de
todo o Governo – União, Estados e Municípios.
Sr. Presidente, chegamos à conclusão de que,
na verdade, os bancos são um alto negócio hoje no
País – e os balanços confirmam isso. Em função dos
seus compromissos, dívidas e títulos, o Governo não
tem condições de enfrentá-los, ficando refém da agiotagem nacional e internacional. Sabendo que o Governo não tem forças para gritar e enfrentá-los, esses
conglomerados financeiros continuam a usufruir e a
sugar nossos recursos. Estamos, na verdade, vivendo para manter essa situação. Já se noticia, por meio
dos balanços, que os lucros são extraordinários, e
quem paga a conta, no fundo, é o povo brasileiro, pois
destinam-se bilhões e bilhões do nosso Orçamento
anual para pagar custos e serviços, ou seja, para
pagar juros. Naturalmente, isso sai do suor do trabalhador e da economia nacional, elevando os custos
sociais.
Deveríamos, portanto, encontrar uma solução.
Talvez tentando fazer com que os compromissos do
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Brasil sejam repactuados com outros prazos. De uma
maneira ou de outra, precisamos criar condições para
eliminar essa agiotagem, para que o Brasil não se sinta nos braços dos especuladores. De nada adianta
pouparmos daqui e de lá, fazermos reservas e esforços, e deixarmos, de outro lado, torneiras abertas,
como é o caso desse custo financeiro.
Assim não dá, Sr. Presidente! Precisamos encontrar uma maneira.
Por onde ando, sinto que essa é uma grita geral.
O setor produtivo diz que é possível tomar dinheiro
com uma inflação ao ano de 5% a 6%, mas não com
um custo na base de 18,5% a 20%. Para quem tem
economias, é muito melhor jogá-las no mercado financeiro, na agiotagem, e fechar a fábrica, a indústria, e despachar o quadro de funcionários, o que é
muito mais salutar e menos preocupante. Essa é a
tese que vigora hoje no País.
Quero, com muito franqueza, entrar nesse debate. Penso que os setores responsáveis por esse
campo precisam encontrar soluções. Essa é uma das
medidas que o Governo Fernando Henrique Cardoso
poderia buscar. Sei que não é fácil. O Brasil pertence
ao Terceiro Mundo, é um país emergente, e os grandes conglomerados financeiros sabem que precisamos deles; por isso, nos pisam e nos sugam. Temos
de buscar um caminho. Não sei se seria nos unirmos
a outros países e dar um grito. O fato é que, do jeito
que está, dizem que não é negócio investir no setor
produtivo, porque os encargos são muito altos.
Enquanto lá fora se paga de 2% a 3% ao ano pela obtenção de recursos, no Brasil temos de pagar 19%,
20%, 25%. Assim não é possível competir.
Sr. Presidente, com relação à questão dos custos, acredito que poderíamos enfrentar esse problema com a repactuação dos compromissos, de
maneira a fazer com que haja a vontade de investir,
impulsionando, assim, a circulação de mercadorias, a
geração de empregos, e assim por diante. Isso também atrairia o capital externo para investimento, e não
para especulação. Se pudermos preparar o campo
nessa linha, será uma grande saída para a consagração do Governo Fernando Henrique Cardoso.
Sr. Presidente, outra tese é a da preparação do
setor produtivo nacional para enfrentar o mundo. De
que maneira? Hoje, sabemos que aproximadamente
um terço do Produto Interno Brasileiro destina-se a
encargos, ao pagamento de impostos, taxas, contribuições, etc. Dessa forma, não dá para competir com
o mundo, porque é uma carga muito pesada. O setor
produtivo nacional também diz que isso não é possível.
Para competir com o mundo, precisamos encontrar
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uma maneira diferente. Nesse sentido, parece-me que
a preparação do Brasil para colocar sua produção
na con cor rên cia in ter na ci o nal inclui di mi nu ir o valor dos encargos que pesam sobre a produção nacional. Talvez pudéssemos aumentá-los no sentido horizontal, ou seja, na base, e diminuí-los no sentido vertical, de modo a baixar a pirâmide. A quem vamos motivar com isso? Vamos motivar quem está na informalidade, na clandestinidade, para vir à luz do dia. Assim,
chegará o momento em que não valerá mais a pena
trabalhar na informalidade e sonegar impostos.
Sr. Presidente, os aventureiros, que são em número muito elevado – dizem que a clandestinidade
chega a 40% –, dizem que vale a pena arriscar. Se é
para recolher cerca de um terço para o Governo, nas
esferas federal, estadual e municipal, vale a pena tentar arriscar e sonegar. Sonegando, poupam e ganham, de cara, mais ou menos, um terço de lucro.
Isso existe muito hoje. Assim, quem trabalha na legalidade, na formalidade, sente-se prejudicado, pois tem
que arcar com todos os encargos da legalização de
sua atividade. Como vai competir com aquele que sonega? Não tem jeito. Torna-se difícil a concorrência
em função dos altos custos financeiros e fiscais.
Como se poderia fazer? Baixando-se essa pirâmide, vamos fazer com que haja mais competição
para se colocar a produção no mundo, desmotivando-se aqueles que trabalham na clandestinidade, Sr.
Presidente. Desse modo, não valerá mais a pena arriscar, e o crime da sonegação acabará não compensando. Haverá, então, motivação para se trabalhar à
luz do dia.
Penso que este é um grande momento para o
Governo preparar o Brasil e a indústria nacional para
competirem com o mundo. Eu até diria que o Governo
não quis, no ano passado, preparar o Brasil para que
essa nova reforma tributária entrasse em vigor a partir
de 2002. Até reconheço que, no primeiro momento
em que se implantar isso, o Governo pode perder um
pouco, pois tem compromissos com o Fundo Monetário Internacional, com o fechamento fiscal, com a balança de pagamentos, com o equilíbrio fiscal entre arrecadação e despesa. Mas por que não preparar o
País? Por que não oferecer condições à indústria nacional para que, a partir do ano que vem, 2003, possa
entrar no mercado para competir? O momento é favorável, já que ainda não se sabe quem vai dirigir o Brasil, quais são os partidos políticos que estarão no poder a partir de janeiro de 2003.
Penso que seria benéfico preparar o Brasil dessa maneira, pois quem ganhar as eleições deste ano
e, portanto, o comando do País, saberá de antemão
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como se preparar para entrar em campo. E quem ficará com esse galardão? O próprio Governo Fernando
Henrique Cardoso, que preparou o Brasil, dando à indústria nacional melhores condições de competição
no mundo. Queiramos ou não, a Alca vem aí. Devemos, então, aos poucos, oferecer melhores condições de competição à indústria nacional. Não existem
mais fronteiras. O mundo, hoje, está todo interligado
por intermédio dos meios de comunicação.
Este, portanto, é o momento de o Governo preparar o País para o futuro. Penso que não haverá rejeição por parte de nenhum dos partidos políticos, pois
não se sabe ainda quem vai estar no comando a partir
do ano que vem.
Para concluir, quero deixar dois pontos fundamentais para o debate e como alerta ao Governo:
como poderemos aliviar os custos do setor produtivo
do País? De que maneira vamos enfrentar isso? Vamos tentar reduzir os custos da produção. Vamos lutar para que a especulação e a agiotagem não sejam
mais um negócio tão lucrativo como é hoje.
De outra parte, vamos preparar a indústria nacional de maneira tal que os encargos com a produção
nacional deixem de representar um terço do PIB. Vamos baixar essa pirâmide, fazendo com que, no sentido horizontal, haja mais motivação. Com isso, o Governo acaba não perdendo, porque haverá mais produção, mais mercadorias circulando, mais incidência
de impostos, mesmo com a carga menor, e, conseqüentemente, a oferta de mão-de-obra será maior.
Assim, o País estará em paz em todos os sentidos.
Essas são algumas das ponderações que trago
no dia de hoje, Sr. Presidente. E, aproveitando que a
Semana Santa está por chegar, deixo-as para reflexão. Nada melhor do que pensarmos não só em nossa família, neste que é o momento oportuno para isso,
mas em todo o conjunto do País, principalmente os
que por ele são responsáveis.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Casildo Maldaner, o Sr. Edison Lobão, 2º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti, 4º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, Senador José Jorge, por 20 minutos.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, após quase um ano de
dedicação à tarefa de executar as políticas nacionais
de energia e de mineração, no cumprimento de mis-
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são partidária e atendendo a honroso convite de Sua
Excelência o Presidente Fernando Henrique Cardoso,
retorno a esta Casa, à qual me trouxe o voto do povo
pernambucano.
Apesar das situações críticas que em quase
todo esse tempo viveu o País nesses setores, mercê
sobretudo das limitações na oferta de energia elétrica
– declaradas praticamente no instante em que assumi –, conseguimos enfrentar a quadra adversa e encaminhar soluções plenamente satisfatórias para os
problemas, afinal superados a custos significativamente menores que os inicialmente esperados.
Devo creditar os méritos desse êxito, em primeiro lugar, ao povo brasileiro, que soube compreender a
gravidade da situação e, sem abrir mão do legítimo direito de criticar e cobrar soluções, chamou a si a solução do problema e a ela dirigiu o melhor do seu esforço, resistindo ao fácil exercício de buscar quem
expiasse eventuais culpas.
É de justiça, porém, acrescentar que o empenho
patriótico da sociedade teve contrapartida na atuação
serena e oportuna do Governo Federal, sob a liderança do Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Malgrado o risco de parecer imodesto, permitam-me acrescentar que haver contribuído para tal
desfecho ilustra e honra a minha carreira. A Câmara
de Gestão da Crise de Energia Elétrica, cuja criação
partiu de minha iniciativa, e que tive a satisfação de
integrar, juntamente com meus colegas de Ministério
e com outros dedicados membros do Governo e demais ilustres brasileiros que lhe emprestaram seu trabalho, desempenhou com proficiência o seu papel.
Destaco, em especial, a segura condução do Ministro
Pedro Parente, incumbido de coordenar o grupo, a
cujo tirocínio muito fica a dever a Nação.
Creio que esse episódio, dadas a dramaticidade
de que se revestiu e as lições que nos deixa o competente e solidário enfrentamento da crise, foi um daqueles pontos de inflexão na história das nações.
Alguns fatos que o conformaram devem ser relembrados, agora que as previsões mais pessimistas viram-se finalmente desmentidas. Por certo haverão de
ser úteis seu efetivo conhecimento e compreensão
para enriquecer o planejamento e gestão do setor
energético e, além dele, da ação governamental em
seu todo. E não há lugar melhor para tal reflexão do
que o Senado Federal.
Como sabem todos os nobres Senadores, o sistema energético brasileiro privilegia a geração hidrelétrica, que perfaz 82% da capacidade instalada de
energia elétrica. O papel das demais fontes é meramente complementar.
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Reitero minha opinião de que não se haverá de
renegar a opção hidrelétrica. Será ela, ainda, a mais
importante em um futuro previsível. É bom que assim
seja, em função das proporções e da feliz configuração geográfica do potencial hídrico do País.
O certo é que se trata, efetivamente, de vocação
natural, a respaldar a acertada decisão estratégica fadada a perdurar, malgrado os atuais percalços, sobretudo quando se considera que nada menos que 75%
do potencial hídrico do País ainda não foi explorado. A
capacidade instalada no Brasil poderia crescer, em
tese, mais 200 mil megawatts, caso se utilizassem
todos os aproveitamentos hidrelétricos técnica e ambientalmente apropriados.
Contudo, a forte participação da força hidráulica
na matriz energética e a virtual inexistência de alternativas deixam o País vulnerável sempre que as condições climáticas são desfavoráveis e irregular o regime hidrológico. Isso aponta para a conveniência de se
dispor de sucedâneos à geração hidrelétrica, para serem utilizados não só em situações atípicas, mas integrando organicamente a matriz energética brasileira,
em configuração que assegure equilíbrio dinâmico e
desempenho capaz de manter a oferta superior à demanda por energia.
As termelétricas devem estar entre as mais importantes dessas opções, usando sobretudo o gás
natural, disponível no País ou importado, como no
caso do adquirido da Bolívia e transportado pelo gasoduto que une as áreas produtoras daquele país ao
Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil.
Além delas, as fontes ditas alternativas de energia podem e devem ser utilizadas em maior grau, em
função do amplo potencial de aproveitamento da biomassa (inclusive na chamada co-geração), da energia nuclear, solar, eólica, etc.
Considerações dessa ordem foram objeto das
preocupações de meus ilustres pares tão logo se deflagrou a crise de energia elétrica. O mesmo se passou no Executivo. Era preciso conhecer precisamente
o que ocorreu e que causas levaram a Nação à crise.
As amplas e intensas discussões travadas sobre o assunto contribuíram para esse conhecimento
e, sobretudo, para que se retomasse o planejamento
estratégico do setor elétrico. Simultaneamente, buscou-se resgatar também a racionalidade do debate, a
desconfiar de conclusões tão fáceis quanto equívocas, que consideraram apenas parcialmente as complexas questões em pauta e pouco serviram à compreensão dos fatos, etapa inescapável de seu enfrentamento.
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Creio ser oportuno listar alguns desses fatos:
A capacidade instalada do setor elétrico
brasileiro, da ordem de 75 mil megawatts, já
era há um ano suficiente para atender a demanda, considerado o País em seu todo;
Os investimentos realizados, cerca de
R$23,7 bilhões, no período de 1995 a 2001,
elevaram nesse período a capacidade instalada em 16,4 mil megawatts. Só no ano passado foram aplicados aproximadamente
R$6 bilhões, acrescendo cerca de 3,04 mil
megawatts à capacidade instalada. Isso
quer dizer expansão a taxa anual média de
4,17%, compatível com o aumento do mercado no mesmo período;
Os investimentos em transmissão, embora expressivos, não foram de molde a permitir manejo adequado. Daí a atual impossibilidade de transportar parte da energia produzida nos subsistemas norte e sul para fazer face à carência localizada nas regiões
Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste;
No período considerado, desequilíbrios
localizados entre oferta e demanda induziram
à sobreutilização dos reservatórios de usinas
que abastecem as regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Em vez de usar-se, a
cada ano, o excedente acumulado na estação
chuvosa, consumiram-se reservas além dos
limites tecnicamente recomendáveis, na expectativa de que as chuvas subseqüentes recompusessem os níveis dos lagos;
Mesmo assim, um comportamento
mais próximo do normal dos sistemas hidrológicos Nordeste e Sudeste/Centro-Oeste
teria assegurado tempo em que se completassem os investimentos em geração e
transmissão, evitando a crise de abastecimento;
Ainda sobre as condições climáticas,
estimou-se que a capacidade geradora instalada nos dois grandes subsistemas regionais do setor elétrico afetados (Nordeste e
Sudeste/Centro-Oeste) atenderia a demanda, mesmo que as vazões nos respectivos
períodos chuvosos fossem inferiores em até
20% à média histórica e os mercados não
crescessem mais do que 10%. No entanto,
embora a expansão do mercado não haja
atingido esse limite, as condições hidrológicas foram extremamente desfavoráveis:
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29% abaixo da média histórica no Sudeste/Centro-Oeste e 55% aquém no Nordeste.
O Sr. Leomar Quintanilha (PFL – TO) – V. Exª
me permite um aparte?
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Pois não,
cedo o aparte a V. Exª.
O Sr. Leomar Quintanilha (PFL – TO) – Senador José Jorge, é com alegria que esta Casa o recebe de volta, após uma passagem marcante por
um dos mais importante Ministérios do Governo Fernando Henrique. V. Exª, no intuito de servir ao Brasil, deparou-se seguramente com um dos maiores
desafios de sua vida: a crise energética. V. Exª assumiu a condução dos destinos do Ministério de Minas e Energia exatamente no período em que a crise eclodiu, logo V. Exª não tem responsabilidade alguma sobre ela. E a crise eclodiu por razões diversas: tentativa de mudança do modelo energético do
País, não realização de investimentos necessários
na área de produção de energia elétrica, alteração
do modelo energético com a introdução, na sua matriz, do aproveitamento das termelétricas – houve
grande investimento na construção do gasoduto da
Bolívia, na aquisição de gás da Bolívia e, devido à
falta de equalização do preço, acabamos não fazendo os investimentos necessários para atender a demanda de um mercado crescente, como o brasileiro.
É claro que o Governo não pode se eximir da sua
responsabilidade pela crise, pelas dificuldades e
pelo desconforto que impôs ao povo brasileiro, além
dos prejuízos que causou à Nação. Mas tal fato serviu de alerta à população – como V. Exª disse no
início do seu pronunciamento, o povo respondeu de
forma extraordinária ao apelo para economizar energia –, que, mesmo após cessados os efeitos da crise, continua poupando energia, economizando nos
seus próprios gastos. É claro que a falta de energia,
que é o combustível do desenvolvimento, preocupou-nos a todos, inclusive a V. Exª e ao próprio Governo, que se dedicou à exaustão a solucionar o
problema que, graças à ampliação da prestação pluviométrica, está praticamente exaurido. Espero que,
com o retorno de V. Exª ao convívio desta Casa,
possamos contribuir com ações complementares
que evitem que o País entre novamente numa crise
dessas proporções, que traz conseqüências danosas à população e ao setor produtivo. Cumprimento
V. Exª pela dedicação e competência com que se
houve à frente do Ministério de Minas e Energia.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Muito obrigado, Senador Leomar Quintanilha. Estou feliz de estar
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novamente em contato com os companheiros, contato que, aliás, nunca perdi, pois compareci a esta Casa
sempre que convocando e discuti com todos os que
nos procuravam para isso sobre esse difícil e importante tema, que é o abastecimento energético em
nosso País.
Como mencionou V. Exª, os reservatórios dos
subsistemas se encontravam muito abaixo dos níveis
mínimos esperados no início da estação seca, 30 de
abril de 2001 – assumi o Ministério no final de março –
, cerca de 33% no Nordeste, quando o necessário seria 50%, e 32% no Centro-Oeste/Sudeste, quando o
ideal seria 49%.
Nor mal men te, du ran te o perío do seco, conso me-se en tre 30% e 40% do re ser va tó rio. Se está va mos com 30%, sig nificava que, não fos sem
to ma das as me di das, mais ou me nos em julho, tería mos uma cri se mu i to ma i or do que a que ti vemos.
Por isso, novamente no ano de 1999, o ápice da
crise, os reservatórios do Sudeste, somente para
exemplificar, decresceram 50% durante o período
seco: passaram de 70% para 20%. Portanto, se começaram com 30%, estávamos correndo um risco
bastante grande.
Desse acúmulo de fatos negativos resultou a crise no abastecimento de energia elétrica. Tornou-se
necessário, pois, adotar medidas conjunturais que
assegurassem condições de atravessar o período crítico, e fazê-lo, tanto quanto possível, de forma a atenuar as conseqüências negativas para a população e
a atividade econômica.
Com preocupações dessa ordem foi que assumi
as funções de Ministro de Minas e Energia. Lembro-me de que meu primeiro pronunciamento público,
já em abril de 2001, por uma rede nacional de televisão, destinou-se a alertar a Nação para o risco do colapso no abastecimento.
A resposta ao desafio haveria de dar-se tanto no
lado da oferta quanto no da demanda de energia.
Compreendemos que a expansão da oferta – a curto
(e curtíssimo), médio e longo prazo – seria o objetivo
prioritário a ser perseguido. De imediato, porém, seria
preciso adotar medidas concernentes à demanda,
necessárias à superação do momento adverso, sem
as quais sobreviria o caos antes que se pudesse cuidar do futuro.
Apresentaram-se três alternativas – e só três:
Apostar na participação da sociedade
para que reduzisse o consumo;
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Programar o racionamento via cortes
indiscriminados, impondo os chamados
“apagões”; ou
Nada fazer, e esperar que os ”apagões“ ocorressem aleatoriamente.
Esse enunciado não dá margem a dúvida: seria preciso pelo menos tentar a implementação da
primeira alternativa, já que a segunda seria muito
mais dramática e a terceira, impensável. O comportamento social em situações de crise, mostra-o
a história recente do País, apontava-nos aquele caminho.
Lembramo-nos de que a sociedade brasileira
conseguiu, ainda que a duras penas, conviver com a
hiperinflação e sair dela por meio da implantação da
URV, um processo bastante difícil, mas que, no fim,
se deu vitorioso.
Sa bía mos tam bém que, a con fir ma rem-se as
con di ções hi dro ló gi cas então previs tas, o con tingen ci a men to e as ações des ti na das a an te ci par a
con clu são de pro je tos de ge ra ção e trans mis são
se ri am su fi ci en tes para atra vessar a eta pa agu da
da cri se. Evi tar-se-ia – como se evi tou – o pior,
sem im po si ção de cor tes ge ra is e in dis cri mi nados.
Esperava-se, tam bém, que a in du ção à conser va ção de ener gia te ria efei tos mais du ra douros que os ne ces sá ri os à tra vessia. A subs ti tu i ção
dos equi pa men tos tra di ci o na is por ou tros, pou pado res de ener gia; a mu dan ça de há bi tos de consumo; a pro gres si va eli mi na ção do des per dí cio e,
so bre tu do, o novo po si ci o na men to so ci al ante a
ques tão ener gé ti ca, tudo isso vi ria a cons tru ir
uma nova rea li da de, ten den te a raci o na li zar a utili za ção de um in su mo cres cen te men te va li o so e
es cas so.
Formulada a solução, era mister agir rapidamente. Assim foi que, em abril e maio do ano passado, adotou-se um elenco de providências que, de um
lado, conceberam e colocaram em marcha as ações
destinadas a limitar o consumo às disponibilidades do
momento; simultaneamente, buscou-se acelerar a implantação de projetos já existentes e estimular novos
empreendimentos, visando expandir rapidamente a
oferta.
Reitere-se: o importante, naquele momento, era
enfrentar o desafio, unir forças para superar emergências e, ao mesmo tempo, agir estrategicamente, de
forma a garantir suprimento sem sobressaltos no futuro.
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Trabalhou-se, nesse aspecto, em quatro vertentes:
Estímulo à indução de mudanças para que pelo menos parte das medidas de conservação adotadas
para os meses críticos assumissem caráter definitivo;
Aceleração das obras de geração e
transmissão, das negociações para importação de energia e dos ajustes financeiros e
institucionais que permitiram, ainda no período crítico, aumentar a oferta e garantir
suprimento em regiões mais vulneráveis;
Incentivo à utilização de soluções localizadas, como as de auto e co-geração;
Conformação de um novo quadro político e institucional para o setor, que não permita que essa questão volte a acontecer;
Essas vertentes reuniram-se no Programa
Estratégico de Ampliação da Oferta de Energia Elétrica, na verdade um abrangente e ambicioso elenco
de programas e projetos de curto e médio prazo.
Creio não ser demasiado relacionar os principais
deles:
1. acréscimo, no total de potência, da
ordem de 28.040 megawatts no período
2001/2004, dos quais 3.042 já foram implantados em 2001, 9.299 megawatts serão implantados em 2002, 7.762 megawatts em
2003, e 7.937 megawatts em 2004;
2. implementação do Programa Prioritário de Termelétricas, correspondente a 38
usinas termelétricas, das quais 7 já estão
em funcionamento e 16 em construção;
3. montante de investimentos da ordem de R$43 bilhões, dos quais R$34
bilhões em investimentos privados e R$9 bilhões em investimentos públicos;
4. implantação de 24 empreendimentos de geração hidrelétrica, dando um total
de praticamente 10.000 megawatts até
2004, num investimento da ordem de R$11
bilhões, dos quais R$7 bilhões em investimentos privados e R$3,355 bilhões à conta
do setor público.
As obras das hidrelétricas previstas para até
2004, evidentemente, todas elas já estão em andamento, tendo em vista que os prazos das hidrelétricas sempre são maiores do que esse período de
três anos. Estão todas em obras e, em regra geral,
as hidrelétricas estão sendo antecipadas.
5. construção de 26 linhas de transmissão e 8 subestações;
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6. contratação da energia emergencial
por intermédio da CBEE, constando de 58
usinas termelétricas a óleo combustível,
num total de 2.153 megawatts; e
7. viabilização de energia alternativa.
Espera-se um total nesse período de 4.000
megawatts de PCHs, aproveitamento e importações, etc.
Atentou-se também para as variáveis estratégicas que condicionam tal solução. Entre elas, destaca-se, prioritariamente, a preservação ambiental,
pré-requisito de qualquer iniciativa no setor – como,
de resto, em qualquer outra vertente da atividade
humana.
A crise trouxe consigo ensinamentos e avanços,
entre os quais há um que considero muito importante,
de grande relevância do ponto de vista institucional,
qual seja, a integração energética da América Latina,
notadamente dos países limítrofes ao Brasil. Hoje somos importadores de energia elétrica da Argentina,
de gás da Bolívia, de energia elétrica e de petróleo da
Venezuela e de petróleo da Argentina, o que dá ao
Brasil uma posição muito importante dentro da América Latina para a integração com esses países.
Um outro aspecto importante também da atuação do Ministério de Minas e Energia, fora da crise
energética, foi a questão do petróleo. Evidentemente,
o setor de petróleo, no ano 2001, obteve resultados
bastante positivos. Mesmo após o acidente que ocorreu dois dias depois que assumi o Ministério, aquele
com a P-36, o Brasil conseguiu aumentar a sua produção. Também fizemos muitos investimentos na
área de estudos ambientais, que era um problema crítico para a Petrobras. Hoje a Petrobras é uma empresa pública, mas com 70% de suas ações nas mãos de
acionistas minoritários, inclusive trabalhadores, que
estão utilizando o FGTS para isso, e com uma administração bastante profissional.
Um outro aspecto também, na área da mineração, é que tivemos uma série de medidas que estão
detalhadas no meu pronunciamento. Inclusive, sobre
o petróleo, devemos ressaltar a colaboração do Senado Federal, que aprovou a emenda constitucional
chamada PEC do Petróleo, regulamentada no final do
ano passado, que possibilitou que o setor do petróleo
fosse aberto à livre concorrência. A criação do auxílio-gás permitiu que a abertura do mercado não afetasse as classes de renda mais baixa. A questão da
mineração também foi enfrentada mesmo no momento de crise do setor energético.
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Para encerrar, gostaria de dizer que, neste final
de minha atuação à frente do Ministério de Minas e
Energia, não poderia deixar de destacar uma conquista igualmente dividida entre todos os trabalhadores das empresas vinculadas ao Ministério, qual seja,
o maior lucro de toda a história, atingido, em 2001,
tanto por parte da Petrobras (R$9,867 bilhões) e da
BR Distribuidora (R$374 milhões), quanto pela Eletrobrás (R$2,455 bilhões), empresas cujos Conselhos
de Administração tive a honra de presidir.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em março
de 2001, na qualidade de membro do Partido da Frente Liberal – de cuja Executiva Nacional tenho a honra
de ser Vice-Presidente –, fui distinguido pelo Senhor
Presidente da República com o convite para ser Ministro de Minas e Energia. Aceitei, como homem de
partido, como político (e representante de meu Estado no Senado Federal) e como cidadão.
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PSDB – RR) – Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Ouço o nobre
colega Romero Jucá.
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PSDB – RR) – Meu
caro Senador José Jorge, não poderia deixar de solicitar este aparte por duas razões distintas. Primeiro,
como Líder do Governo, ou seja, pela Liderança do
Governo, para registrar o grande trabalho realizado
por V. Exª, o descortino, o preparo no encaminhamento da solução de vários problemas no Ministério de
Minas e Energia, sendo a mais visível o esforço que tirou o País do racionamento. O País reconhece o trabalho de V. Exª. O Presidente Fernando Henrique
Cardoso reiteradas vezes tem registrado a importância do trabalho de V. Exª à frente do Ministério, e quero aqui tornar novamente públicas essas colocações
do Presidente. Segundo, no aspecto pessoal, pela relação de amizade que temos, por conhecê-lo tão
bem, desde o início de sua trajetória política, não poderia deixar de dizer que o Ministro e o Senador José
Jorge foram personagens importantes na história recente do País. Quero parabenizá-lo pela gestão no
Ministério e dizer que o recebemos de volta nesta
Casa com muita satisfação, pela sua capacidade de
articular, de negociar, de encontrar caminhos num
momento em que temos turbulências políticas que
precisam exatamente de pessoas de bom-senso, de
equilíbrio, com visão macro, enfim, de resolver questões que são relevantes para buscarmos uma saída
para que o Brasil retome o crescimento, o desenvolvimento e os rumos políticos que até agora teve no Governo do Presidente Fernando Henrique. Portanto,
quero desejar boas-vindas a V. Exª, que está nova-
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mente nesta Casa, e aplaudir o grande trabalho realizado à frente do Ministério de Minas e Energia.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Muito obrigado.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, foi um período tão curto, mas expressivamente rico em experiências e conquistas. Tive a satisfação de integrar a
equipe de Governo liderada pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso. Enriqueceu-me, além desse
convívio, a participação no trabalho patriótico e profícuo dos quadros dirigentes, técnicos e administrativos do Ministério de Minas e Energia, em particular, e
dos setores energético e de mineração em geral, no
âmbito do Estado como no das empresas e entidades
privadas.
Hoje, porém, as circunstâncias políticas afiguram-se em tudo diversas, senão antagônicas, às vigentes no momento em que assumi o Ministério. O
cargo que ocupei é de livre escolha do Presidente da
República, bem o sei. Porém não devo considerar exclusivamente pessoal a distinção, na medida em que
a escolha dirigiu-se primeiro ao Partido da Frente Liberal, ao qual pertenço e a cujas decisões devo curvar-me.
Encerrei, assim, uma etapa de minha carreira.
Fi-lo com a consciência do dever cumprido e creio ser
lícito pensar que retorno a esta Casa fortalecido para
prosseguir a luta, que é de todos nós, por um Brasil
melhor.
O serviço de Estado tem muitas frentes. Em todas elas é importante contar, mais do que qualquer
outro atributo, com disposição para a luta e uma visão
sempre positiva do mundo, das gentes e das coisas.
Termino, pois, esta intervenção com um conceito muitas vezes repetido pelo Vice-Presidente Marco
Maciel, insigne líder de meu Partido e meu Estado: ”O
otimista pode até perder; o pessimista já começa derrotado“.
É com este ânimo que retomo meus trabalhos
no Senado Federal.
Muito obrigado.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUN–
CIAMENTO DO SR. SENADOR JOSÉ
JORGE.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, após quase um ano de dedicação à tarefa de executar as políticas nacionais de
energia e de mineração, no cumprimento de missão
partidária e atendendo a honroso convite de Sua
Excelência o Presidente Fernando Henrique Cardo-
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so, retorno a esta Casa, à qual me trouxe o voto do
povo pernambucano.
Apesar das situações críticas que, em quase
todo esse tempo, viveu o país nesses setores, mercê
sobretudo das limitações na oferta de energia elétrica
– declaradas praticamente no instante em que assumi –, conseguimos enfrentar a quadra adversa e encaminhar soluções plenamente satisfatórias para os
problemas, afinal superados a custos significativamente menores que os inicialmente esperados.
Devo creditar os méritos desse êxito, em primeiro lugar, ao povo brasileiro, que soube compreender a
gravidade da situação e, sem abrir mão do legítimo direito de criticar e cobrar soluções, chamou a si a solução do problema e a ela dirigiu o melhor de seu esforço, resistindo ao fácil exercício de buscar quem
expiasse eventuais culpas.
É de justiça, porém, acrescentar que o empenho
patriótico da sociedade teve contrapartida na atuação
serena e oportuna do Governo Federal, sob a liderança do Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Malgrado o risco de parecer imodesto, permitam-me acrescentar que haver contribuído para tal
desfecho ilustra e honra minha carreira. A Câmara de
Gestão da Crise de Energia Elétrica cuja criação partiu de minha iniciativa, e que tive a satisfação de integrar, juntamente com meus colegas de Ministério,
com outros dedicados membros do governo e demais
ilustres brasileiros que lhe emprestaram seu trabalho,
desempenhou com proficiência o seu papel. Destaco,
em especial, a segura condução do Ministro Pedro
Parente, incumbido de coordenar o grupo, a cujo tirocínio muito fica a dever a nação.
Creio que esse episódio, dada a dramaticidade
de que se revestiu e as lições que nos deixa o competente e solidário enfrentamento da crise, foi um daqueles pontos de inflexão na história das nações.
Alguns fatos que o conformaram devem ser relembrados, agora que as previsões mais pessimistas viram-se finalmente desmentidas. Por certo haverão de
ser úteis, seu efetivo conhecimento e compreensão,
para enriquecer o planejamento e gestão do setor
energético e, além dele, da ação governamental em
seu todo. E não há lugar melhor para tal reflexão que o
Senado Federal.
Como sabem todos os nobres Senadores, o sistema elétrico brasileiro privilegia a geração hidrelétrica, que perfaz 82% da capacidade instalada de energia elétrica. O papel das demais fontes é meramente
complementar.
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Reitero minha opinião de que não se haverá de
renegar a opção hidrelétrica. Será ela, ainda, a mais
importante no futuro previsível. É bom que assim seja,
em função das proporções e da feliz configuração geográfica do potencial hídrico do país.
O certo é que se trata, efetivamente, de vocação
natural, a respaldar acertada decisão estratégica fadada a perdurar, malgrado os atuais percalços, sobretudo quando se considera que nada menos que 75%
do potencial hídrico do país ainda não foi explorado. A
capacidade instalada no Brasil poderia crescer, em
tese, mais 200 mil MW, caso se utilizassem todos os
aproveitamentos hidrelétricos técnica e ambientalmente apropriados.
Contudo, a forte participação da força hidráulica
na matriz energética, e a virtual inexistência de alternativas, deixam o país vulnerável sempre que as condições climáticas são desfavoráveis, e irregular o regime hidrológico. O que aponta para a conveniência de
dispor-se de sucedâneos à geração hidrelétrica, a utilizarem-se não só em situações atípicas mas integrando organicamente a matriz energética brasileira,
em configuração que assegure equilíbrio dinâmico e
desempenho capaz de manter oferta superior à demanda por energia.
As termelétricas devem estar entre as mais importantes dessas opções, usando sobretudo o gás
natural, disponível no país ou importado, como no
caso do adquirido à Bolívia e transportado pelo gasoduto que une as áreas produtoras daquele país ao
Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil.
Além delas, as fontes ditas alternativas de energia podem e devem ser utilizadas em maior grau, em
função do amplo potencial de aproveitamento da biomassa (inclusive na chamada co-geração), da energia nuclear, solar, eólica.
Considerações dessa ordem terão sido objeto
das preocupações de meus ilustres pares, tão logo se
deflagrou a crise de energia elétrica. O mesmo passou-se no Executivo. Era preciso conhecer precisamente o que ocorreu, e que causas levaram a nação à
crise.
As amplas e intensas discussões travadas sobre o assunto contribuíram para esse conhecimento,
e sobretudo para que se retomasse o planejamento
estratégico do setor elétrico. Simultaneamente, buscou-se resgatar também a racionalidade do debate, a
desconfiar de conclusões tão fáceis quanto equívocas, que consideraram apenas parcialmente as complexas questões em pauta e pouco serviram à compreensão dos fatos, etapa inescapável de seu enfrentamento.
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Creio ser oportuno listar alguns desses fatos:
A capacidade instalada do setor elétrico brasileiro, da ordem de 75 mil MW, já era
há um ano suficiente para atender à demanda, considerado o país em seu todo;
Os investimentos realizados, cerca de
R$ 23,7 bilhões no período de 1995-2001,
elevaram nesse período a capacidade instalada em 16,4 mil MW. Só no ano passado
foram aplicados aproximadamente R$ 6 bilhões, acrescendo cerca de 3,04 mil MW à
capacidade instalada. Isso quer dizer expansão a taxa anual média de 4,17%, compatível com o aumento do mercado no mesmo
período;
Os investimentos em transmissão, embora expressivos, não foram de molde a permitir manejo adequado; daí a atual impossibilidade de transportar parte da energia produzida nos subsistemas norte e sul para fazer face à carência localizada nas regiões
Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste;
No período considerado, desequilíbrios
localizados entre oferta e demanda induziram à sobre-utilização dos reservatórios de
usinas que abastecem as regiões Nordeste,
Centro-Oeste e Sudeste – em vez de
usar-se, a cada ano, o excedente acumulado na estação chuvosa, consumiram-se reservas além dos limites tecnicamente recomendáveis, na expectativa de que as chuvas subseqüentes recompusessem os níveis dos lagos;
Mesmo assim, um comportamento
mais próximo do normal dos sistemas hidrológicos nordeste e sudeste/centro-oeste teria assegurado tempo em que se completassem os investimentos em geração e transmissão, evitando a crise de abastecimento;
Ainda sobre as condições climáticas:
estimou-se que a capacidade geradora instalada nos dois grandes subsistemas regionais do setor elétrico afetados (nordeste e
sudeste/centro-oeste) atenderia à demanda
mesmo que as vazões nos respectivos períodos chuvosos fossem inferiores em até
20% à média histórica, e os mercados não
crescessem mais que 10%. No entanto, embora a expansão do mercado não haja atingido esse limite, as condições hidrológicas
foram extremamente desfavoráveis: 29%
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abaixo da média histórica no sudeste/centro-oeste e 55% aquém no Nordeste;
Daí que os reservatórios desses subsistemas se encontrassem muito abaixo dos
níveis mínimos esperados no início da estação seca de 30 abril de 2001 – cerca de
33,1% no Nordeste quando o necessário
seria 50%, e 32,2% no Centro-Oeste/Sudeste quando o ideal seria 49%;
Em 2001, segundo o Instituto Nacional
de Meteorologia, Centro-Oeste e Sudeste
sofreram a maior estiagem dos últimos 40
anos, e a situação do Nordeste não foi melhor, a pior hidrologia dos últimos 70 anos.
Desse acúmulo de fatos negativos resultou a
crise no abastecimento de energia elétrica. Tornou-se necessário, pois, adotar medidas conjunturais que assegurassem condições de atravessar o
período crítico, e fazê-lo tanto quanto possível de
forma a atenuar as conseqüências negativas para a
população e a atividade econômica.
Com preocupações dessa ordem foi que assumi
as funções de Ministro de Minas e Energia. Lembro-me de que meu primeiro pronunciamento público,
já em abril de 2001, destinou-se a alertar a nação
para os riscos de colapso no abastecimento.
A resposta ao desafio haveria de dar-se tanto no
lado da oferta quanto no da demanda de energia.
Compreendemos que expansão da oferta – a curto
(e curtíssimo), médio e longo prazo – seria o objetivo
prioritário a ser perseguido. De imediato, porém, seria
preciso adotar medidas concernentes à demanda,
necessárias à superação do momento adverso, sem
as quais sobreviria o caos antes que se pudesse cuidar do futuro.
Apresentaram-se três alternativas – e só três:
Apostar na participação da sociedade
para que reduzisse o consumo, em todos
os segmentos – residencial, industrial, comercial, rural –, apoiá-la nesse objetivo e induzi-la ao racionamento e, ao mesmo tempo, buscar medidas emergenciais de aumento da oferta; ou
Programar o racionamento via cortes
indiscriminados, impondo os chamados
”apagões“; ou
Nada fazer; esperar que os ”apagões“
ocorressem aleatoriamente, em função de
quedas espontâneas quando as cargas fos-
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sem superiores à capacidade do sistema.
Em outras palavras, aguardar o desastre.
Esse enunciado não dá margem a dúvida: seria preciso pelo menos tentar a implementação da
primeira alternativa, já que a segunda seria muito
mais dramática e a terceira, impensável.
O comportamento social em situações de crise,
mostra-o a história recente do país, apontava-nos
aquele caminho. Lembramo-nos de que a sociedade
brasileira conseguiu, ainda que a duras penas, adaptar-se e conviver com hiperinflação.
Sabíamos também que, a confirmarem-se as
condições hidrológicas então previstas, o contingenciamento e as ações destinadas a antecipar a conclusão de projetos de geração e transmissão seriam suficientes para atravessar a etapa aguda crise. Evitar-se-ia – como evitou-se – o pior, sem imposição de
cortes gerais e indiscriminados.
Esperava-se, também, que a indução à conservação de energia teria efeitos mais duradouros que
os necessários à travessia. A substituição dos equipamentos tradicionais – pelas pessoas, entidades públicas, empresas privadas – por outros, poupadores de
energia; a mudança de hábitos de consumo; a progressiva eliminação do desperdício; sobretudo, o
novo posicionamento social ante a questão energética – tudo isso viria a construir uma nova realidade,
tendente a racionalizar a utilização de um insumo
crescentemente valioso e escasso.
Formulada a solução, era mister agir rapidamente. Assim foi que em abril e maio do ano passado
adotou-se um elenco de providências que, de um
lado, conceberam e colocaram em marcha as ações
destinadas a limitar o consumo às disponibilidades do
momento; simultaneamente, buscou-se acelerar a implantação de projetos já existentes e estimular novos
empreendimentos, visando expandir rapidamente a
oferta.
A nação contou, naquela emergência, com a dedicação, qualificação e experiência dos quadros técnicos do setor elétrico. Graças a isso as decisões políticas, respaldadas em suas análises e propostas, puderam resultar de imediato em ações concretas.
Uma das primeiras foi a elaboração do Plano de
Contingenciamento de Carga, solicitado à ANEEL
pelo Ministério das Minas e Energia, juntamente com
a definição de cotas de consumo e de tarifas para os
respectivos excedentes.
Em busca de parcerias com todas as unidades
da Federação, o Ministério contatou os governadores,
oferecendo sugestões, apoio e orientação técnica.
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Elaborou-se o Plano de Redução do Consumo e Aumento da Oferta, desenvolveram-se os trabalhos técnicos específicos para formular, programar e por em
prática as medidas que viriam a consubstanciar o racionamento de energia.
Essas providências confluíram para a instituição
da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica,
visando articular esforços, procedimentos e fazer
convergir competências, em busca de melhor administrar o enfrentamento da conjuntura adversa. Integraram-na os ministros de Estado da Casa Civil da
Presidência da República, de Minas e Energia, do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio, da Fazenda,
do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Meio
Ambiente; as chefias da Secretaria de Comunicação
e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República; os titulares da Agência Nacional
de Águas (ANA), da ANEEL, da Agência Nacional do
Petróleo (ANP), do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), do Operador
Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e o diretor geral
brasileiro da empresa Itaipu Binacional.
Reitere-se: o importante, naquele momento, era
enfrentar o desafio, unir forças para superar a emergência e, ao mesmo tempo, agir estrategicamente de
forma a garantir suprimento sem sobressaltos no futuro.
Assim, a estratégia de ação para ampliar a oferta de energia contemplou ações destinadas a atravessar a fase aguda da crise; a afastar a possibilidade
de que outras crises ocorressem, tornando o país menos vulnerável aos azares climáticos e hidrológicos; a
resgatar ao setor elétrico a capacidade de prever,
acompanhar e superar tanto os percalços inerentes
ao ambiente natural quanto a evolução do mercado.
Trabalhou-se, nesse aspecto, em quatro vertentes:
Estímulo e indução de mudanças para
que pelo menos parte das medidas de conservação, adotadas para ultrapassar os meses críticos, assumissem caráter definitivo e
redundassem em modernização tecnológica, transformação de hábitos de consumo e
sedimentação de atitudes pró-ativas quanto
à racionalização do uso da energia;
Aceleração das obras de geração e
transmissão, das negociações para importação de energia e dos ajustes econômicos, financeiros e institucionais que permitiram,
ainda no período crítico, aumentar a oferta
de energia elétrica e garantir suprimento às
regiões mais vulneráveis;
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Incentivo à utilização de soluções localizadas e de rápida implementação, como as
de auto e co-geração e o aproveitamento
das fontes ditas alternativas;
Conformação de quadro político, institucional, econômico-financeiro e operacional
no qual as ações contidas nas três vertentes anteriores enquadraram-se em contexto
estratégico de médio e longo prazo.
Essas vertentes reuniram-se no Programa
Estratégico de Ampliação da Oferta de Energia Elétrica, na verdade um abrangente e ambicioso elenco
de programas e projetos de curto e médio prazo.
Creio não ser demasiado relacionar os principais
entre eles:
1. Acréscimo total de potência da ordem de 28.040 MW, sendo 3.042 MW em
2001, 9.299 MW em 2002, 7.762 MW em
2003 e 7.937 MW em 2004;
2. Implementação do Programa Prioritário de Termelétricas (PPT), compreendendo 38 usinas termelétricas, sendo doze na
região Nordeste, vinte e cinco nas regiões
Sul, Sudeste e Centro-Oeste e uma na região Norte;
3. Montante de investimentos da ordem de R$ 43,427 bilhões, dos quais
R$34,053 bilhões em investimentos privados e R$9,374 milhões de investimentos públicos.
4. Implantação de 24 empreendimentos de geração hidrelétrica, somando 9.990
MW até 2.004, com investimentos da ordem
de R$11,238 bilhões, dos quais R$ 7,882 bilhões em investimentos privados e R$3,355
bilhões à conta do setor público.
5. Construção de 26 linhas de transmissão e oito subestações, totalizando
9.250 km de linhas, no período de
2001-2004.
6. Contratação de energia emergencial
por intermédio da Comercializadora Brasileira de Energia Emergencial (CBEE), constando de 58 usinas termelétricas (47 no
Nordeste e 11 no Sudeste) até o final de
2002, alcançando 2.153 MW.
7. Viabilização de outras alternativas de
expansão da oferta, num total de 4.463 MW
no período 2001-04, via importações, construção de pequenas centrais hidrelétricas, as
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chamadas PCH’s, aproveitamento da energia eólica e promoção da co-geração.
Ressalte-se, uma vez mais: o governo sempre
teve presente que significativa parcela das medidas
de racionamento, mesmo coroadas de êxito, serviriam apenas à travessia do período mais crítico, e
ainda assim com prováveis ônus sociais e econômicos. A solução definitiva estaria em expandir a capacidade de geração e transmissão e, além disso, tornar o sistema menos vulnerável a acidentes climáticos, diversificando a matriz de geração de energia
elétrica.
Atentou-se, ademais, para variáveis estratégicas que condicionam tal solução. Entre elas destaca-se, prioritariamente, a preservação ambiental,
pré-requisito de qualquer iniciativa no setor – como,
de resto, em qualquer outra vertente da atividade humana.
A crise trouxe consigo ensinamentos e avanços,
entre os quais um de cunho político-institucional de
grande relevância, qual seja, a integração energética
da América Latina, notadamente dos países limítrofes
ao Brasil, entre eles vale ressaltar a Argentina e Venezuela (importação de energia elétrica) e a Bolívia
(importação de gás natural para uso em termoeletricidade).
Outro aspecto que mereceu cuidadoso exame
foi a recomposição da base institucional de planejamento e coordenação do setor elétrico, com precisa
definição de responsabilidades e papéis dos agentes
públicos e privados envolvidos, vital para a recuperação da capacidade de antever o futuro e formular macro-estratégias de desenvolvimento.
Diga-se, a propósito, que se trata de função típica e em muitos casos indelegável do Estado, a quem
compete interpretar corretamente os anseios sociais,
transformá-los em projetos factíveis e orientar-lhes a
implementação, quando não os executa diretamente.
Um dos aspectos positivos do debate público
sobre os temas ligados à energia, ensejado pela crise
no abastecimento, é que a nação questionou a eficiência do planejamento do setor, que se revelou ineficaz para projetar medidas que prevenissem o colapso. Mais que isso, a nação exigiu que tais falhas fossem corrigidas.
Essa foi uma das frentes da ação governamental, de que resultou uma ampla e profunda reformulação institucional e gerencial do setor energético.
Sabem muito bem todos os nobres senadores
que a crise na oferta de energia elétrica, e as decisões quanto às alternativas de seu enfrentamento,
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galvanizaram a opinião pública em quase todo o ano
de 2001, e mobilizaram boa parte dos esforços governamentais nesse período.
Não poderia ser diferente no Ministério de Minas
e Energia.
Na área petrolífera, o principal destaque é o Programa Oferta de Petróleo e Gás Natural, em função
do qual a produção interna atingiu em 2001 a média
de 1,3 milhão de barris por dia, o que representou
crescimento de 92% em relação à média de 1994.
Esse crescimento deve-se, principalmente, à entrada
em produção de sete novos poços na chamada Bacia
de Campos, nas áreas denominadas Marlim e Marlim
Sul, e ao aumento da eficiência operacional de todos
os sistemas. Em 2002 prevê-se produção média de
1,5 milhão de barris de óleo por dia.
Os investimentos diretos da Petrobras em exploração e produção totalizaram R$ 15,2 bilhões, no período 1995-2001.
Para ampliar e otimizar o parque de refino, adequando-o às novas exigências ambientais, à oferta de
petróleo e às exigências de qualidade do mercado, investiram-se R$ 4,5 bilhões entre 1995 e 2001. No ano
passado o processamento nas refinarias da
Petrobras atingiu média de 1,6 milhão de barris/dia,
27% a mais que a média diária registrada em 1994.
Vêm-se cumprindo, assim, os objetivos do Programa
Refino de Petróleo.
A ampliação da infra-estrutura é o objetivo do
Programa de Transporte Dutoviário de Petróleo, Derivados e Gás Natural. Em 2001 transportaram-se 27,3
milhões de m3/km de petróleo e derivados em dutos,
um volume 39% superior ao de 1994. No mesmo período registrou-se acréscimo de 75% na malha de dutos do país. Prevê-se, para 2002, o transporte de 29
milhões m3/km de petróleo e derivados nessas vias.
De 1995 a 2001 realizaram-se investimentos diretos da ordem de R$ 670 milhões no Programa Distribuição de Derivados, Gás Natural e Álcool, com o
objetivo de oferecer melhor infra-estrutura de produtos e serviços ao cliente.
O Programa de Atuação Internacional na Área
de Petróleo volta-se para atividades nos segmentos
upstream (exploração e produção – E&P) e
downstream (refino, marketing e comercialização)
em mercados externos, nos quais são desenvolvidas
e aplicadas tecnologias de ponta da indústria petrolífera mundial.
Os investimentos no Programa Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico no período de 1995-2001
foram da ordem de R$ 1,25 bilhão, resultando em so-
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luções tecnológicas que atendem a todo setor de petróleo e de gás natural. Para 2002 estão previstos investimentos diretos de R$ 277 milhões no desenvolvimento de tecnologias, fundamentalmente para viabilizar a produção de petróleo em águas ultraprofundas
e reduzir os custos de exploração em águas profundas, aperfeiçoar as práticas de refino de óleos pesados e conversão de resíduos, reduzir os custos de
refino e viabilizar o aumento do consumo de gás natural.
A área de meio ambiente e segurança operacional constitui um capítulo à parte ao analisar-se o Biênio 2000/2001. Os acidentes que, de forma trágica,
marcaram, em definitivo, a atuação da Petrobrás nesta área geraram, por iniciativa da empresa, com o
apoio do Ministério, o ”Programa de excelência em
Gestão Ambiental e Segurança Operacional“. Com investimentos da ordem de R$ 1,9 bilhões, o Programa
prevê, dentre outras, as seguintes iniciativas:
Investimentos na integralidade e automação do complexo de dutos;
Redução do passivo ambiental na área
de resíduos;
Conclusão das certificações Iso-14.000 e
do OHSAS – Segurança e Saúde Ocupacional.
Destaco, ainda, a conclusão, no ano de 2001,
das instalações dos nove CDAs (Centros de Defesa
Ambiental), peça imprescindível no Plano de contingências da empresa.
Também merecem destaques as ações voltadas para por em funcionamento o Terminal de Recebimento e a Unidade de Regaseificação de gás natural liquefeito (GNL), a serem construídos entre 2002 e
2005, no Porto de Suape – Recife (PE), demandando
investimentos da ordem US$ 200 milhões, sendo que,
pela primeira vez no Brasil, e na América do Sul, se
passará a utilizar o GNL.
Em dezembro de 2001, o Senado Federal aprovou a PEC de nº 42, conhecida como a PEC do Petróleo. Esta matéria que tramitava há mais de um ano no
Congresso é um marco na história do setor, pois
abriu, definitivamente, o mercado brasileiro, ao mesmo tempo que instituiu a incidência da CIDE (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico) sobre
os combustíveis, autorizando que os recursos agregados fossem utilizados para subsidiar preços e
transporte de derivados de petróleo, entre estes o
GLP.
A aprovação da PEC possibilitou a criação do
Auxílio-Gás, introduzindo um novo mecanismo vi-
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sando proteger as famílias mais carentes e eliminar a
distorção contida no subsídio ao preço do GLP – que,
além dos segmentos para os quais se voltava de fato,
alcançava também empresas e consumidores domésticos de maior poder aquisitivo.
Registre-se que na configuração original os
gastos com o benefício atingiam valores expressivos,
chegando em 2001 à casa dos R$ 2 bilhões. A forma
atual, além de assumir contornos socialmente corretos, também reduz os custos a menos da metade –
aproximadamente R$ 950 milhões por ano.
Ademais, o valor do novo subsídio supera o aumento que onerou o produto quando da liberação dos
preços. Isso permite proteger os menos favorecidos,
mesmo ante eventuais aumentos futuros.
Para que o benefício realmente chegue à população-alvo adotou-se mecanismo de transferência direta de renda, a exemplo de outras iniciativas sociais
de grande sucesso, como o Programa de Erradicação
do Trabalho Infantil, o Bolsa Escola e o Bolsa Alimentação.
Nesses programas os beneficiários são alcançados sem intermediários. Os recursos são depositados em contas abertas exclusivamente para esta finalidade, em nome da mãe de família ou, em sua ausência, de outro responsável. Sem dúvida, o pagamento
direto é mecanismo mais eficaz, na medida em que
evita eventuais desvios.
Assim, a Medida Provisória no 18, de 28 de dezembro de 2001, regulamentada pelo Decreto no 4.102, de 24
de janeiro de 2002, instituiu o programa Auxílio-Gás,
que destina R$ 15,00, bimestralmente, às famílias com
renda mensal per capita de até meio salário-mínimo. Serão beneficiadas todas as famílias que já participam dos
programas Bolsa Escola e Bolsa Alimentação, e aquelas
inscritas no Cadastro Único do Governo Federal que se
situem naquele limite de renda familiar.
A expectativa é que o programa alcance a 9,3
milhões de famílias ainda este ano, tão logo se
conclua o referido Cadastro, que está sendo cuidadosamente elaborado pela Secretaria de Assistência Social do Governo.
O vital setor de mineração não foi esquecido. Diversas medidas foram implementadas, outras estão
em curso, como as que compõem o Programa de Desenvolvimento da Produção Mineral, integrante do
Avança Brasil, e os planos e atividades da Secretaria
de Minas e Metalurgia.
Incluem-se aqui os estudos e pesquisas de política mineral e as ações da Companhia de Pesquisa de
Recursos Minerais e do Departamento Nacional de
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Produção Mineral, cuja relevância torna apropriado
ressaltar alguns aspectos significativos das políticas
governamentais para o setor mineral, que visam particularmente:
A indução de investimentos privados
capazes de promover um novo ciclo dinâmico de produção mineral, e conseqüentes
efeitos sobre a atividade produtiva, a geração de renda e emprego, bem assim os benefícios sociais daí originados;
A ampliação do acervo de dados sobre
as áreas de maior potencial, com ênfase no
uso de métodos avançados que, tornando
disponíveis as informações necessárias,
permitem significativa redução dos riscos
inerentes à atividade;
A gestão das concessões minerais
mediante a nova filosofia que preside o setor no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, permitindo combate eficaz à
ação nociva de especuladores que tentam
bloquear o acesso dos investidores às áreas
disponíveis para pesquisa e exploração,
pela via da redução dos prazos de outorga
de direitos minerários;
a reestruturação institucional do setor
mineral, envolvendo mudanças nos arcabouços jurídico e administrativo, a simplificação
das normas, procedimentos e sistemas de
controle; medidas nessas áreas que já resultaram no aperfeiçoamento do processo de
concessão de alvarás de pesquisa.
o fim da discriminação ao capital estrangeiro, para recuperação da competitividade dos recursos minerais e maior disponibilidade de recursos financeiros para a realização de projetos de pesquisa, produção
mineral, agregação tecnológica e ampliação
do acesso aos mercados internacionais;
os levantamentos dirigidos na Amazônia, cobrindo tradicionais províncias minerais como as de Alta Floresta (MT), do Tapajós (PA), da Reserva Nacional de Cobre e
Associados (PA-AP) e Parima–Uraricoera
(RR) e Carajás (PA), todas notabilizadas
pela abundância de ocorrência de depósitos
minerais e de garimpos, porém virtualmente
desconhecidas sob o ponto de vista técnico-científico da geologia.
Destaco, ainda, o novo Código de Mineração,
já submetido a consulta pública, e em vias de ser re-
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metido ao Congresso Nacional, visto que se encontra em fase final de elaboração por parte da Casa
Civil da Presidência da República. Outro projeto que
deve chegar brevemente ao Congresso, concluído
no período em que estive à frente do Ministério, é
aquele que cria a Agência Nacional de Mineração,
órgão sucedâneo das atuais estruturas do setor e
um antigo anseio daqueles que fazem a mineração
no Brasil.
Neste balanço final de minha atuação frente ao
Ministério de Minas e Energia, não poderia deixar de
destacar uma conquista igualitariamente dividida entre todos os trabalhadores das empresas vinculadas
ao Ministério, qual seja, o maior lucro de toda a história, atingido, em 2001, tanto por parte da Petrobrás
(Nove bilhões, oitocentos, sessenta e sete milhões de
Reais) e da BR Distribuidora (Trezentos, setenta e
quatro milhões de Reais), quanto pela Eletrobrás
(Dois bilhões, quatrocentos, cinqüenta e cinco milhões de Reais), empresas cujos Conselho de Administração tive a honra de presidir.
Senhor Presidente, Senhores Senadores.
Em março de 2001, na qualidade de membro do
Partido da Frente Liberal – de cuja Executiva Nacional
tenho a honra de ser vice-presidente –, fui distinguido
pelo Senhor Presidente da República com o convite
para ser Ministro de Minas e Energia. Aceitei, como
homem de partido, como político (e representante de
meu Estado no Senado Federal) e como cidadão.
Foi um período tão curto mas expressivamente
rico em experiências e conquistas. Tive a satisfação
de integrar a equipe de governo liderada pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso. Enriqueceu-me,
além desse convívio, a participação no trabalho patriótico e profícuo dos quadros dirigentes, técnicos e
administrativos do Ministério de Minas e Energia, em
particular, e dos setores energético e de mineração
em geral, no âmbito do estado como no das empresas e entidades privadas.
Hoje, porém, as circunstâncias políticas afiguram-se em tudo diversas, senão antagônicas, às vigentes no momento em que assumi o Ministério. O
cargo que ocupei é de livre escolha do Presidente da
República, bem o sei. Porém não devo considerar exclusivamente pessoal a distinção, na medida em que
a escolha dirigiu-se primeiro ao Partido da Frente Liberal, ao qual pertenço e a cujas decisões devo curvar-me.
Encerrei, assim, uma etapa de minha carreira.
Fi-lo com a consciência do dever cumprido, e creio
ser lícito pensar que retorno a esta Casa fortalecido
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para prosseguir a luta, que é de todos nós, por um
Brasil melhor.
O serviço de estado tem muitas frentes. Em todas elas é importante contar, mais que qualquer outro
atributo, com disposição para a luta e uma visão sempre positiva do mundo, das gentes e das coisas.
Termino, pois, esta intervenção com um conceito muitas vezes repetido pelo Vice-presidente Marco
Maciel, insigne líder de meu Partido e meu Estado: o
otimista pode até perder; o pessimista já começa derrotado.
É com este ânimo que retomo meus trabalhos
no Senado Federal.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. José Jorge, o
Sr. Mozarildo Cavalcanti, 4º Secretário, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Ramez Tebet, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Na prorrogação da Hora do Expediente, concedo a palavra
ao Senador Mozarildo Cavalcanti, pelo prazo de cinco
minutos, para uma comunicação inadiável.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Presidente, solicito a V. Exª, se possível, inscrever-me para
fazer uma comunicação inadiável.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, também gostaria de fazer uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Prorrogo,
então, a Hora do Expediente por 15 minutos para
atender aos três Senadores, ao que está na tribuna e
aos que acabam de solicitar a palavra.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, destaco, hoje, as ações corajosas e objetivas empreendidas na área de educação pelo Governador Neudo
Campos no Estado de Roraima, que me honra representar nesta Casa.
Não bastassem as muitas escolas construídas
em todo o Estado, universalizando de vez o acesso à
educação básica e colocando Roraima em destaque
no rol das Unidades da Federação com as melhores
instalações escolares, e bem assim a sensível melhoria da remuneração dos professores, situando o Estado entre os entes federados que melhor remuneram
seus profissionais do magistério, o Governador de
Roraima tem feito importantes investimentos na formação de docentes, com vistas à melhoria da qualidade do processo de ensino e da aprendizagem.
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Desde há algum tempo foi erradicada de Roraima a figura do professor leigo. Além dos cursos de formação de docentes em nível médio, inclusive para indígenas, o Governador fez convênio com as Universidades Federais de Roraima e do Amazonas para a
formação de professores em áreas de graduação e
pós-graduação.
Além disso, o Governador Neudo Campos criou
em Roraima o primeiro Instituto de Educação Superior
de todo o País, com a exclusiva finalidade de formar
professores em nível superior, a partir de uma opção
pelo desenvolvimento de competências. Nesse afã,
quarenta professores profissionais do magistério foram enviados para cursarem um programa de mestrado em Cuba, iniciando, assim, a formação de um corpo docente para o Instituto de Educação Superior de
Roraima e formalizou acordo de cooperação técnica
com um instituto congênere na França, o Instituto Universitário de Formação de Professores de Creteil,
onde um grupo de quinze gestores e professores do
Instituto roraimense estagiou.
A partir do segundo semestre do ano passado, o
Instituto de Educação Superior de Roraima vem oferecendo um curso normal superior, objetivando licenciar professores para as séries iniciais do ensino fundamental. Desde essa mesma época, com a ajuda de
especialistas do Universidade Batista do Sudoeste,
do Estado do Missouri, nos Estados Unidos, o Instituto tem trabalhado na criação de uma escola modelo,
cujos gestores e docentes serão selecionados dentre
seus melhores alunos, com a finalidade de servir de
laboratório de suas propostas pedagógicas.
A Universidade Batista do Sudoeste também
tem auxiliado o Instituto na execução de um programa
de capacitação dos professores de Língua Inglesa na
rede estadual de ensino. Por duas vezes no ano passado, equipes de professores e alunos daquela excelente universidade vieram a Boa Vista, capital de Roraima, para ministrar curso intensivo de capacitação
para oitenta professores de inglês. No início deste ano
de 2002, os vinte melhores professores foram aos
Estados Unidos, onde receberam capacitação, tendo
tido eu o privilégio de acompanhar o Governador Neudo Campos na bela e tocante cerimônia de certificação desses profissionais.
Além da participação na cerimônia de certificação dos professores de inglês, pude acompanhar as
negociações travadas pelo Governador de Roraima
com os dirigentes da Universidade norte-americana,
visando à continuidade da assistência técnica que
aquela instituição vem prestando ao Instituto de Educação Superior de Roraima.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, destaco
que a assistência técnica prestada pela Universidade
Batista do Sudoeste não importa em qualquer custo
financeiro para o Estado de Roraima, constituindo-se
um projeto de parceria resultado do desprendimento
social daquela instituição, merecedora de reconhecimento e agradecimento na pessoa do seu Diretor, o
Dr. Pat Taylor, fazendo-nos acreditar na possibilidade
de construirmos um mundo melhor.
Alegra-me, Sr. Presidente, registrar os esforços
criativos e dedicados do Governador Neudo Campos,
buscando alternativas eficazes para superar a escassez de recursos e, com soluções simples e objetivas,
valorizar e capacitar os profissionais da educação
para a formação adequada e de qualidade, no tempo
próprio, de crianças, jovens e adolescentes.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao Senador Tião Viana, para uma comunicação inadiável, pelo prazo improrrogável de cinco
minutos.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) –
Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pretendo fazer aqui alguns registros sobre às atividades
desenvolvidas pela Comissão Mista criada para levantar e diagnosticar as causas e efeitos da violência no País.
A Comissão está trabalhando em uma proposta de reforma e aceleramento das atividades ligadas
à segurança pública no Brasil, que venham a trazer
um benefício e uma maior proteção ao cidadão brasileiro
Louvo atitudes como essas, atentas aos anseios da sociedade brasileira, com soluções para problemas como seqüestros-relâmpago, clonagem de
cartões de crédito, armamento, que têm trazido tanta intranqüilidade e aflição às famílias brasileiras.
Há idéias extremamente positivas inseridas na pauta dessa Comissão Mista.
Estão presentes Senadores que fazem parte
dessa Comissão, e que muito nos honram, como os
Senadores Artur da Távola e Senador Geraldo Cândido.
Gostaria de levantar um ponto para reflexão e
debate aqui no Senado Federal e também para que
eu possa entender melhor algo que me despertou
uma grande preocupação. Refiro-me à inclusão
como prática criminosa, com condenação de dois a
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seis anos de reclusão, dos pais que permitam que
seus filhos fiquem nas ruas pedindo esmolas.
Pareceu-me algo grave e atípico, que pode
comprometer a forma bonita como o Parlamento
brasileiro está contribuindo com o Governo e a sociedade e que pode prejudicar a contribuição à política de desarmamento, contra a violência no Brasil.
Entendo que precisa haver muita reflexão e
uma análise sociológica, antropológica e jurídica clara em relação à matéria. Não é proibindo as crianças pobres do Brasil de ficarem nas ruas pedindo
um pouco de comida, ou um alento para a sobrevivência de suas famílias, que estaremos contribuindo
com a política de diminuição da violência neste País.
Entendo que esse é um assunto polêmico e
grave.
No séc. XIX, no Amazonas, no Governo Constantino Nery, houve uma situação atípica, já que ali
havia o ouro negro no Brasil. Era o auge da borracha, que gerava grandes investimentos na economia
amazônica. Ao mesmo tempo, havia o problema da
hanseníase; problema que afligia e envergonhava. O
então Governador Constantino Nery e assessores
estabeleceram uma ordem: punição de mil réis de
multa para qualquer hanseniano que fosse encontrado nas esquinas, nas calçadas ou nas margens dos
rios. Teria que haver reclusão desses doentes, e surgiram, então, as colônias de segregação de hansenianos.
Entendo que essa matéria é atípica, de grande
conteúdo, e uma das grandes responsabilidades do
Parlamento, que merece todos os elogios da sociedade brasileira. Contudo, o Parlamento tem que ser
ouvidor da sociedade, tem que ser o representante
dos seus anseios, e essa matéria parece-me fugir à
lógica do que é a realidade brasileira.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá, nas mesmas
condições, cinco minutos improrrogáveis, para uma
comunicação inadiável.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
pedi a palavra para fazer dois comentários rápidos.
Primeiramente, registro, com muita satisfação,
que esta semana a imprensa publicou, em todos os
jornais, que a cotação do Brasil no mercado inter-
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nacional cresceu de forma acentuada; ou seja, o
País passou a ser mais bem visto em nível dos investimentos internacionais, o que foi configurado
nos indicadores internacionais de risco.
Em outubro do ano passado, o indicador era
de 1.256 pontos referentes ao risco no Brasil. Em
março deste ano, esse indicador caiu para 700 pontos, ou seja, quase a metade – 50% de queda –, em
um momento relevante, porque, ao mesmo tempo
em que houve essa queda, a nossa vizinha Argentina vivia e ainda vive momentos de extrema dificuldade. Portanto, houve crescimento de confiança no
Brasil.
A condução serena, o processo democrático
consolidado, o crescimento econômico, o esforço do
Brasil para sair do racionamento e o envolvimento
de toda a sociedade levam, a cada dia, os investidores e analistas internacionais a fazer excelentes
prognósticos para o nosso País. Ontem mesmo, a
taxa de juros caiu mais uma vez no Brasil: 0,25%. A
diminuição da taxa de juros é uma tendência que se
vem configurando em cada reunião do Copom.
Quero fazer este registro porque considero extremamente importante a sociedade ter conhecimento de que a condução do Presidente Fernando
Henrique Cardoso, da equipe econômica, a forma
como o Brasil está sendo administrado leva a passar
e a vencer dificuldades em conjunturas internacionais adversas, como essa da Argentina, que poderia
estar contaminando os índices brasileiros, se não
fosse a postura do Governo brasileiro em relação à
responsabilidade fiscal, enfim, ao equilíbrio, e a buscar a racionalidade da Administração Pública.
Peço a transcrição da matéria do jornal O
Estado de S.Paulo intitulada: ”Sobe a Cotação do
País no Mercado Internacional“.
Faço também um rápido registro do encontro
da Associação dos Servidores do Incra, de todo o
Brasil, que está sendo realizado aqui, em Brasília.
Discute-se a estruturação dos planos de carreira.
Quero dizer que a proposta tem o meu apoio,
porque reestruturar os planos de carreira e fortalecer o Incra é um passo fundamental para ampliar
ainda mais a reforma agrária do País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. ROMERO JUCÁ EM SEU DISCURSO.
(Inserido nos termos do art. 210 do
Regimento Interno.)
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CAROS PARLAMENTARES
Terra é Reforma Agrária
Terra é Paz Social
Terra e Sustento e Renda
Terra é Desenvolvimento
Terra é Justiça e Paz No Campo
Terra é Verde E Amarelo
Terra é Vida E Trabalho
Terra é Sempre Terra
Os servidores do Incra, vem conclamar Vosso Superior
Senso de Justiça e postura política perante a população brasileira. Sabedores que acima de tudo está o Brasil, o seu desenvolvimento, o cumprimento da Constituição Federal.
Por isto pedimos pela votação da CPMF em regime de
Urgência, porque a Nação Brasileira precisa.
Pela continuidade, melhoria, e plena execução da Reforma
Agrária no Brasil, como instrumento de suma importância para o
desenvolvimento do Brasil como um todo.
Desta forma, solicitamos o apoio de V. Exª, a fim de gestionar junto aos Ministros do MDA, MOG, Casa Civil da Fazenda, para
aprovação do Plano de Carreiras para os servidores do Incra.
Contamos com vosso incondicional apoio, pois assim estão
premiando um dos projetos mais importantes do Brasil que é a Reforma Agrária e seus agentes executores (servidores).
Respeitosamente, – Anaci Pavan, Presidente Assincra/PR.
Sobe a cotação do País no
mercado internacional.
O prêmio de risco pago pelos títulos da dívida externa brasileira no exterior (C-Bonds), que é o termômetro da confiança dos
investidores no País, atingiu ontem o menor nível em 12 meses. Ao
longo do dia esse indicador chegou a fica abaixo de 700 pontos,
mas fechou em 717 pontos, um nível ainda considerado elevado.
Esse recuo, no entanto, vem se consolidando nos últimos dias e espelha, segundo economistas, a reversão dos fatores negativos que
levaram esse indicador a atingir o pico de 1.256 pontos em 8 de outubro do ano passado. Naquela época, o racionamento de energia,
os temores sobre o contágio da crise argentina e o desaquecimento da economia mundial afetavam negativamente a expectiva dos
investidores.
“Hoje o quadro mudou e tudo joga a favor do País”, observa
o Economista-chefe do Lloyds TSB, Odair Abate. Além do fim do racionamento, do contágio limitado por causa da crise argentina e o
fato de a economia mundial já dar sinais de recuperação, o economista destaca que o País avançou estruturalmente. Os fundamentos fiscais estão mais sólidos, a economia brasileira foi colocada
em perspectiva positiva pelas agências internacionais e o desempenho da balança comercial melhorou, ainda que os índices de inflação estejam acima do previstos e que existam embates políticos,
pondera.
Pesquisas – Na análise do economista da Tendências Consultoria Integrada, Fábio Fukuda Marques, o que ajudou a po tencializar esse quadro favorável, que já vinha sendo delineado, foi a
divulgação de pesquisas eleitorais apontando o avanço do candidato do governo. Isso garante, de certa forma, ao investidor externo
a continuidade do quadro atual. Fukuda, ressalta, porém, que até
as eleições o cenário será bastante volátil.
De toda forma, o mercado já traduz em números essa expectativa favorável. A taxa de juros de um ano no mercado futuro,
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que é de fato o custo de captação pago pelos bancos, está hoje em
18% e é inferior à taxa básica do Comitê Política Monetária
(COPOM) de 18,75%. “Essa redução no risco Brasil somada ao cenário eleitoral mais favorável garantem a continuidade da recuperação da atividade no segundo trimestre, iniciada desde o fim do ano
passado pela recomposição de estoques”, diz o diretor do banco
Inter American Express, Marcelo Allian. Números da produção industrial divulgados ontem pelo IBGE confirmam esse movimento
(ver abaixo).
Atividade – O Impacto direto da melhora do risco Brasil na
economia real é a queda nos juros. Fukuda explica que, com risco
menos fica mais fácil captar recursos no exterior e o dólar reflui,
como está ocorrendo agora. Ontem a moeda americana fechou cotada a R$2,35, mas chegou a ser cotada a R$2,32 ao longo do dia,
e vem se mantendo nesse patamar.
Com isso, explica o economista, a pressão sobre os índices
inflacionários se reduz e abre-se uma janela de oportunidades para
o corte nos juros básicos.
Allain vai mais além do que Fukuda. Para ele, esse cenário
favorável poderá propiciar uma redução mais significativa no custo
do crédito ao consumidor, acentuando uma tendência gradual registrada nos últimos dois meses. Esse corte, destaca o economista, impulsionaria diretamente as vendas a prazo e a recuperação
da atividade a partir do mercado interno, revertendo, assim, o quadro que prevaleceu no ano passado. Allain observa também que, a
despeito de a renda real estar contida, a recuperação, num primeiro momento, viria por meio da manutenção do nível de emprego.
“Não acho que vá ocorrer um bom acentuado, mas é o início de um
ciclo virtuoso”, diz Allain.
Fukuda diz, no entanto, que o mercado espera a continuidade do corte da taxa de juros ao longo deste ano. Mas, segundo ele,
o ritmo das reduções será dado pela evolução do cenário político
doméstico.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
OF. GSBP Nº 15/2002
Brasília, 21 de março de 2002
Senhor Presidente,
Tenho a honra de cumprimentar Vossa Excelência e, a seguir, comunicar o meu desligamento da
condição de Vice-Líder do Governo nesta Casa, pela
Bancada do PFL.
Aproveito a oportunidade para agradecer o apoio recebido desta Presidência, reafirmando a minha
disposição em continuar colaborando com os trabalhos desta Casa.
Queira aceitar os meus protestos da mais alta
consideração. – Senador Bello Parga.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
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É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 102, DE 2002
(Nº 4/2002 – CFC)
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeiro que essa Comissão realize diligência junto ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, Dr. Barjas Negri, para que informe:
1) Se foi celebrado contrato entre o Ministério da
Saúde e a empresa Fence – Consultoria Empresarial
Ltda., com a finalidade de prestar serviços, àquele
Órgão, de assessoramento e segurança de comunicações em linhas telefônicas;
2) Em caso afirmativo, se consta do contrato
cláusula prevendo a possibilidade de instalação de
equipamentos “anti-grampos”. Se existe, ainda, previsão de serviços de grampo telefônico, com a finalidade de espionar ou bisbilhotar a vida de pessoas ou
entidades;
3) Que, em decorrência das informações acima,
sejam encaminhados a essa Comissão, os seguintes
documentos:
a) cópia do contrato em tela;
b) quadro demonstrativo das despesas, mês a
mês, realizadas pelo Ministério da Saúde para pagamento do valor do contrato; e
c) contrato social da empresa, acompanhado de
comprovantes de sua capacitação técnico-financeira,
referências cadastrais, curriculum vitae de cada um
dos seus sócios gestores, bem como relação dos
seus principais clientes, inclusive outros órgãos da
Administração Federal, se houver.
Justificação
O presente Requerimento visa ao esclarecimento de dúvidas surgidas a partir da publicação,
pela grande imprensa, de vasto noticiário a respeito
da contratação, pelo Ministério da Saúde, desde abril
de 1999, da empresa Fence – Consultoria Empresarial Ltda., com a finalidade de detectar a existência e
desativar campos magnéticos espúrios nas linhas telefônicas daquela Pasta.
As informações, aqui solicitadas, serão de grande valia para toda a sociedade brasileira e certamente, comprovarão a lisura do Ministério da Saúde no
trato de assunto de tamanha relevância.
Sala da Comissão, 20 de março de 2002. – Amir
Lando, Presidente – Romero Jucá – Bello Parga – Fernando Ribeiro – Geraldo Althoff – Antonio Carlos Júnior – Liz Otávio – Chico Sartori – Jefferson Péres.

(À Mesa para decisão.)
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O requerimento que acaba de ser lido será despachado à
Mesa para decisão, nos termos do art. 216, Inciso III,
do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 103, DE 2002
Senhor Presidente,
Requeremos a V. Exª, nos termos do art. 336, inciso II, do Regimento Interno, urgência para a apreciação do Projeto de Lei da Câmara nº 5/2002, que
“Institui Gratificação por Execução de Mandados para
a carreira de Analista Judiciário – Área Judiciária –,
Especialidade Execução de Mandados do Quadro de
Pessoal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios”.
Sala das Sessões, 21 de março de 2002.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O requerimento lido será votado após a Ordem do Dia,
de acordo com o art. 340, Inciso II, do Regimento
Interno.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Passa-se à
Item 1:.
Segunda sessão de discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 27, de 2001, tendo como
primeiro signatário o Senador Antonio
Carlos Valadares, que acrescenta artigo ao
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a fim de instituir o Fundo para Revitalização Hidroambiental e o Desenvolvimento
Sustentável da Bacia do Rio São Francisco,
tendo
Parecer favorável, sob nº 1.295, de
2001, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relatora: Senadora Maria do
Carmo Alves.
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A matéria teve sua discussão adiada
em virtude da obstrução à Medida Provisória nº 9, de 2001.
Transcorre, hoje, a segunda sessão da discussão
Em discussão a proposta, em segundo turno.
(Pausa.)
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) – Sr.
Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Para
discutir, concedo a palavra ao Senador Waldeck
Ornelas.
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, hoje é o Dia da Água. Com muita
felicidade, este dia coincide com o segundo dia de
discussão, em segundo turno, dessa emenda constitucional, que vincula recursos da receita da União,
após apartadas as parcelas dos Estados e dos Municípios para a revitalização do rio São Francisco.
Essa foi uma iniciativa importante que o Senado
já aprovou em primeiro turno e que precisa, agora,
confirmar.
Quero, neste dia, demonstrar por que é importante que o Poder Legislativo tome a iniciativa de vincular esses recursos. Trata-se necessariamente de
um projeto de longo prazo. A emenda prevê 20 anos.
Os recursos são poucos, 0,5% da Receita Federal
deve corresponder a algo equivalente a R$220 milhões ao ano. É muito pouco, é insuficiente, mas pode
servir para alavancar contrapartida de financiamentos junto a organismos internacionais como o Banco
Interamericano ou o Banco Mundial, por exemplo.
O importante, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é que o São Francisco não fique à mercê dos
governos de plantão; quaisquer que sejam eles, não
importa.
O São Francisco é uma artéria vital para o Nordeste brasileiro, para a nossa região semi-árida. Por
isso, requer uma atenção prioritária. É um assunto
nacional; dessa forma, requer a atenção do Senado
Federal.
Vejam Srs. Senadores que, no ano passado, iniciou-se o projeto de revitalização do São Francisco. O
Comitê Gestor do Projeto de Revitalização da Bacia
reuniu-se. Está aqui no jornal Hoje em Dia, de Minas
Gerais, e no Caderno de Brasília, edição de 10 a
16-3-2002.
O que nos diz o artigo? ”Dos 30 milhões destinados ao Ministério da Integração Nacional, apenas 970
mil foram gastos com a revitalização.“
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Vejam os senhores a gravidade dessa informação oficial, informação do Comitê Gestor do Projeto
de Revitalização. Foi uma verba de 70 milhões para
iniciar o projeto.
O Presidente da República foi pessoalmente à
Serra da Canastra, à nascente do São Francisco, assumir o compromisso pela vida do São Francisco.
Isso, em 1995. Voltou lá em 2001 e confirmou o seu
compromisso – que não o havia cumprido nos seis
anos anteriores – de que agora faria o projeto de revitalização.
Foram destinados míseros R$70 milhões para
esse fim. Destes, R$40 milhões foram para o Ministério do Meio Ambiente, que aplicou os recursos e ainda
agregou outros 14 milhões ao seu orçamento.
O que se passou no Ministério da Integração?
Dos 30 milhões destinados ao São Francisco, foram
cancelados vinte e nove milhões e trinta mil reais.
Portanto, vejam a vulnerabilidade; vejam a falta
de vontade política, vejam a falta de determinação
para fazer o projeto, que é vital para o País. E, hoje,
Dia da Água, realiza-se um seminário sobre o aproveitamento estratégico das águas do rio São Francisco.
Não se enfatiza aqui a revitalização do rio, mas o
aproveitamento de suas águas, que não existem, que
estão faltando. Na Comissão de acompanhamento
desse projeto de revitalização, no Senado, ainda na
semana passada ouvimos um dos superintendentes
da ANA dizer:
O problema do rio São Francisco é de
falta de água. Precisamos, Srªs e Srs. Senadores, regularizar a vazão do rio com obras
de represamento, sobretudo na área mineira, no alto São Francisco, para que tenhamos água o ano todo. As águas do Velho
Chico não estão sendo suficientes para a
demanda já existente e temos tanto para
realizar.
Ouvimos, também, o Superintendente da Valexport, Dr. Fernando Almeida, dizer-nos que o setor de irrigação está consumindo cada vez menos com a microespersão, com o gotejamento e, com isso, torna-se
possível fazer mais irrigação no Vale do São Francisco.
No entanto, a preocupação já é com o aproveitamento
de suas águas, em transpor águas que não existem.
E pergunto: se não está havendo recursos para fazer
a revitalização, como é que se vão fazer outros projetos, seja de trazer água do Tocantins para o São Francisco, seja de levá-la do São Francisco para outros
lugares? Ora, é evidente que isso não é um tratamento sério da questão do São Francisco. Precisa-
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mos, prioritária, absoluta e inicialmente, fazer a revitalização do Velho Chico.
Por isso, a aprovação dessa emenda, cujo primeiro signatário é o Senador Antonio Carlos Valadares, é da maior importância para que possamos garantir a vida do velho Chico e, dessa forma, garantir
meio de sobrevivência para uma vasta região nordestina.
O SR. PRESIDENTE(Ramez Tebet) – A matéria
continua em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, a matéria
constará da Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de amanhã para o prosseguimento da discussão.

São as seguintes as matérias que tramitam em conjunto:
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PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 12, DE 2000
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 3,
de 2000, e 14, de 2001)
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 12, de 2000, tendo como primeiro
signatário o Senador Paulo Hartung, que altera a redação do art. 57 da Constituição Federal para, alterando o período de funcionamento do Congresso Nacional, determinar o recesso constitucional de 21 de dezembro a 1º
de janeiro e estabelecer que o calendário legislativo será definido por resolução do Congresso Nacional e contemplará período de férias coletivas dos Congressistas, tendo
Parecer sob nº 1.271, de 2001, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador José Fogaça, favorável à
Proposta de Emenda à Constituição nº 3, de
2000, e pela prejudicialidade da matéria e da
Proposta de Emenda à Constituição nº 14,
de 2001, que tramitam em conjunto.
A matéria teve sua discussão adiada
em virtude da obstrução à Medida Provisória nº 9, de 2001.

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 3, DE 2000
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 12,
de 2000, e 14, de 2001)

Transcorre, hoje, a segunda sessão de discussão.
Em discussão as Propostas nºs 3 e 12, e 14 de
2001, que tramitam em conjunto.(Pausa.)
Não há oradores inscritos.
As matérias constarão da Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de amanhã, para o prosseguimento da discussão.
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Item 3:

O SR. PRESIDENTE(Ramez Tebet ) – Item 2:

Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 3, de 2000, tendo como primeiro signatário o Senador Jader Barbalho,
que altera o caput e os § 4º, 6º, II e 7º e
acresce o § 8º ao artigo 57 da Constituição
Federal (alteração dos períodos das sessões legislativas e a extinção do pagamento
de parcela indenizatória de convocação extraordinária), tendo
Parecer sob nº 1.271, de 2001, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador José Fogaça, favorável, e pela prejudicialidade das Propostas
de Emenda à Constituição nºs 12, de 2000,
e 14 de 2001, que tramitam em conjunto.
A matéria teve sua discussão adiada
em virtude da obstrução à Medida Provisória nº 9, de 2001.
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Item 4:
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 14, DE 2001
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 3 e 12, de 2000)
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 14, de 2001, tendo como primeiro signatário o Senador Maguito Vilela,
que altera o art. 57 da Constituição Federal,
para reduzir o período de recesso do Congresso Nacional, e dá outras providências,
tendo
Parecer sob nº 1.271, de 2001, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador José Fogaça, favorável à Proposta de Emenda à Constituição
nº 3, de 2000, e pela prejudicialidade da
matéria e da proposta de Emenda à Constituição nº 12, de 2000, que tramitam em conjunto.
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A matéria teve sua discussão adiada
em virtude da obstrução à Medida Provisória nº 9, de 2001.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 5:
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 32, de 2001, tendo como
primeiro signatário o Senador Sebastião Rocha, que altera o inciso II do art. 37 da
Constituição Federal para permitir o desenvolvimento funcional de ocupante de cargo
efetivo ou emprego permanente, mediante
processo seletivo, tendo
Parecer sob nº 1.179, de 2001, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador José Fogaça, favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
Transcorre, hoje, a primeira sessão de discussão.
Em discussão, em conjunto, a proposta da
Emenda nº 1. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a matéria
será incluída na Ordem do Dia da próxima sessão
deliberativa ordinária para o prosseguimento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 6:
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 48, de 2001, tendo como
primeiro signatário o Senador Bernardo Cabral, que altera o caput do art. 27 da Constituição Federal. (representação nas Assembléias Legislativas), tendo
Parecer favorável, sob nº 1.436, de
2001, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator: Senador Osmar Dias.
Transcorre, hoje, a primeira sessão de discussão.
Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a matéria
será incluída na Ordem do Dia da próxima sessão
deliberativa ordinária, para prosseguimento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 7:
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 50, de 1999, tendo como
primeiro signatário o Senador Álvaro Dias,
que modifica o § 1º do art. 45 da Constitui-
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ção Federal, que dispõe sobre a representação na Câmara do Deputados, tendo
Parecer sob nº 1.255, de 2001, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Osmar Dias,
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ
(Substitutivo), que oferece, com voto contrário do Senador Sebastião Rocha, e abstenção do Senador José Eduardo Dutra.
Transcorre, hoje, a primeira sessão de discussão.
Em discussão, em conjunto, a proposta e o
substitutivo, Emenda nº 1 da CCJ, em primeiro turno.
(Pausa.)
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) – Sr.
Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao ilustre Senador Waldeck Ornelas.
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, transcorre, hoje, o primeiro dia de
discussão dessa emenda constitucional, em primeiro
turno.
Faço questão de vir à tribuna para fazer uma advertência: o que essa medida preconiza? Ela modifica
a composição da Câmara dos Deputados Federais,
reduzindo de oito para quatro o número mínimo de representantes dos Estados e estabelece que, a cada
eleição, seja feita uma revisão do número de parlamentares.
Desta forma, chamo a atenção dos Srs. Parlamentares, ela não reduz apenas em 50% a representação dos Estados menores da Federação, ela reduz
também proporcionalmente a representação dos
Estados menos populosos e menos desenvolvidos,
mas mantém – isso é o grave – o mesmo número máximo de setenta representantes por Estado. Somente
o Estado de São Paulo tem esse número de representantes na Câmara dos Deputados. A quarta maior
Bancada daquela Casa é a da Bahia, o meu Estado, e
é composta por trinta e nove Deputados.
Venho à tribuna com a maior isenção, porque,
qualquer que seja a fórmula de cálculo, a Bahia mantém praticamente o número de parlamentares que
tem e até aumenta o seu peso relativo, mas é preciso
salientar-se que essa emenda entrega o comando da
Câmara dos Deputados ao Estado de São Paulo, em
detrimento de todas as outras Regiões do País. É
uma emenda de efeitos altamente perniciosos no âmbito de uma Federação que é sabidamente desequilibrada. Sabemos que São Paulo tem sempre o ”paulistério“, a chefia dos grandes partidos políticos, o co-
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mando da economia do País, então não podemos cometer esse crime contra a Federação, aprovando
uma emenda constitucional que, creio, foi aprovada
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
sem a percepção dessas implicações. Seria interessante que houvesse, anexado a ela, um quadro comparativo dos efeitos que provocará.
Dourou-se a pílula dizendo-se que essa redução dar-se-á ao longo de quatro Legislaturas, o que
parece não doer, mas a verdade é que, em dezesseis
anos, o País não vai ter a correção dos seus desequilíbrios regionais. Ao contrário, nos últimos anos, assistimos à desmontagem, ao desmantelamento de
toda a política de correção de desequilíbrios regionais
no País. Não podemos, de modo algum, aprovar essa
emenda constitucional.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. WALDECK ORNELAS (PLF – BA) –
Ouço o Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Senador Waldeck Ornelas, V. Exª qualifica de crime algo
que me parece precisa ser examinado com melhor
critério. O Senador Álvaro Dias, ao propor que haja
uma melhor representação na Câmara dos Deputados, levou em conta o aspecto de que, por exemplo,
proporcionalmente, a população de São Paulo tem
um Deputado Federal para cada 500 mil habitantes,
enquanto Estados de menor população, vamos supor
Roraima, para cada Deputado Federal, há 32.500 habitantes. Assim, o que o Senador Álvaro Dias procura
colocar, de uma maneira mais adequada, é a aplicação do princípio da proporcionalidade. Com respeito
ao princípio da federação, ele está resguardado, sobretudo pela própria representação que existe no Senado: cada Estado, não importa a sua população ou o
seu tamanho, é representado no Senado por três Senadores, justamente visando ao equilíbrio da Federação.
Mas, no que diz respeito à Câmara dos Deputados,
que, por princípio, representa o povo e, proporcionalmente, a população, o número menor de Deputados é de oito e o maior é de setenta. Nesse caso, se
fôssemos considerar o peso da população, levando-se em conta a proporcionalidade, então o Estado
de São Paulo poderia ter até 115 Deputados Federais. Portanto, seria considerado um exagero caso fôssemos corrigir com base no princípio da proporcionalidade. Então, foi esse o sentido. Mas, Senador Waldeck Ornelas, primeiramente, parece que V. Exª estaria dizendo que nós aqui estaríamos a realizar ações
que pudessem ser contrárias ao desenvolvimento
dos Estados do Nordeste, como, por exemplo, a Ba-
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hia. Se V. Exª pudesse acompanhar as ações e as
ponderações dos Senadores de São Paulo, veria que
isso não acontece. Gostaria apenas que V. Exª fizesse
justiça, porque não me lembro, uma vez sequer, de
ações minhas ou de outros Parlamentares de São
Paulo contrárias a Estados do Nordeste. Então, deixo apenas essa ponderação para que a reflexão de
V. Exª seja colocada nos devidos termos.
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) – A intervenção de V. Exª, ilustre Senador Eduardo Suplicy,
ajuda e contribui para a minha argumentação. É preciso, realmente, refletir sobre a matéria. É importante o
que V. Exª coloca. Conheço a teoria de ”um homem,
um voto“. Mas V.Exª mesmo reconhece que, se fôssemos aplicar esse princípio no Brasil, São Paulo teria
115 Deputados, enquanto que a maioria dos Estados
do Norte e Nordeste passaria a ter quatro Deputados
cada, um a mais do que o número de Senadores.
Concordo, em tese, com a teoria de ”um homem, um
voto“. Só que, para aplicá-la e ser compatível com a
democracia, ela precisaria estar em um país de maior
equilíbrio de desenvolvimento. Nesse ponto, permita-me discordar de V. Exª e contestar a sua afirmação
de que não tem havido manifestações contra a correção dos desequilíbrios regionais. Invoco o caso recente da indústria automobilística. No Brasil, havia
uma medida provisória que criava estímulos à implantação de novas indústrias automobilísticas no Brasil.
Ora, é evidente que, espontaneamente, elas só iriam
para a Região Sudeste. V. Exª, que é um profundo conhecedor de economia, sabe que a tendência, no sistema capitalista, é a concentração. E foi feita uma medida provisória eu até diria que foi arrancada a fórceps do Executivo para que se pudesse ter indústrias
automotivas no Nordeste. Infelizmente, a bancada de
V. Exª, do Partido dos Trabalhadores, manifestou-se,
da tribuna, na sessão do Congresso, contra essa medida provisória. Está aí um exemplo concreto de que
há, sim, reação; há, sim, resistência no Congresso
Nacional às políticas de correção de desequilíbrios.
Nós, hoje, temos também o Dia Mundial de
Combate à Discriminação Racial. Precisamos ter políticas ativas, políticas de ações afirmativas de correção dos desequilíbrios sociais, dos desequilíbrios raciais, dos desequilíbrios por gênero, contra as mulheres, dos desequilíbrios regionais. Ou o Brasil enfrenta
essa questão da correção dos desequilíbrios ou vamos ter profundas e graves dificuldades para manter
a unidade nacional neste momento de globalização,
nesta fase de dominação internacional do sistema financeiro.
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Por conseguinte, sei que uma modificação nessa emenda constitucional precisará contar com o
apoio da Bancada de São Paulo. E, desde já, quero
propor a V. Exª que a examinemos juntos, no sentido
de fazermos uma proposta em que o número fique variável e nenhum Estado possa ter mais do que dez vezes a representação do Estado menor.
O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Permite-me
V. Exª um aparte?
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) –
Concedo o aparte a V. Exª.
O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Senador
Waldeck Ornelas, essa proposta de emenda à Constituição é um assunto de interesse nacional, delicado,
de alta complexidade, constante da Ordem do Dia.
Lamentavelmente, o Plenário ainda não está em um
momento de presença que permita um debate mais
intenso. Mas acredito que tenhamos que refletir e ter
muito cuidado em relação à decisão dessa matéria,
porque ela pode estar inteiramente equivocada. O Senador Eduardo Suplicy é um nome sagrado da ética,
da coerência, do respeito a todos os Estados do Brasil, a todas as populações, por menores que sejam
seus graus de importância no cenário econômico nacional. No entanto, não tem sido essa a lógica deste
Governo. O Governo sofre forte influência da política
do Centro-Sul. Temos uma herança maldita ainda da
política do café-com-leite, instaurada nesta gestão
nacional. Lamentavelmente, com isso, o Congresso
Nacional vive as desigualdades regionais como uma
agressão à consciência e à ética do político brasileiro.
Sou membro titular da Comissão de Orçamento e sofro na pele a força dos Estados hegemônicos. Ali, o
Parlamento, que teria como finalidade fundamental a
elaboração do Orçamento da União para assessorar
o Executivo a trabalhar nas políticas de quebra das
desigualdades regionais, vê inserida a política da influência do quantitativo. Isso é muito ruim. Entendo
que esse projeto erra num ponto primário: quer reduzir bancada. Se o projeto tivesse como alvo aumentar
a bancada de alguns Estados, poderíamos discutir de
maneira serena e sóbria. Mas a redução para quatro
Parlamentares em Estados do Norte e Nordeste brasileiro é uma afronta ao princípio da representatividade e à defesa política que as nossas regiões têm que
ter. Sabemos o que é o calvário de um corredor de Ministério, sabemos o que é a busca de recursos para
as nossas regiões. Então, é um mecanismo segregador, é um mecanismo discricionário, que aumenta a
distância entre as regiões pobres e as regiões mais
aquinhoadas. Não podemos aceitá-lo, porque entendo que fere o princípio maior. E a falta de prudência
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dessa PEC, Senador Waldeck Ornelas, manifesta-se
ainda no fato de que hoje estamos no presidencialismo. Mas, se daqui a quatro anos estivermos no parlamentarismo, toda a hegemonia política estará em
São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, porque
será a representatividade numérica que estará vigorando. Temos que romper. Essa PEC não é saudável,
é inoportuna. Deveríamos, antes, ter uma ampla discussão sobre voto distrital, sobre política de desenvolvimento regional, equidade de direitos, e o Senado
deveria cumprir o papel do princípio federativo que
tem entre suas responsabilidades. Parabéns! Acredito que seja uma matéria inoportuna à conjuntura política nacional. Muito obrigado pelo aparte.
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) –
Incorporo, com muita satisfação, ao meu pronunciamento o aparte de V. Exª, Senador Tião Viana. Exatamente por raciocinar como V. Exª, achei por bem vir a
esta tribuna para chamar a atenção sobre esse assunto no primeiro dia de discussão da matéria, para
que haja tempo de amadurecermos uma emenda que
seja capaz de efetivamente traduzir o sentimento e os
interesses nacionais.
O Sr. Leomar Quintanilha (PFL – TO) – V. Exª
me permite um aparte?
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) –
Ouço o Senador Leomar Quintanilha.
O Sr. Leomar Quintanilha (PFL – TO) – Eminente Senador Waldeck Ornelas, em que pesem as
ponderações apropriadas do eminente Senador,
representante de São Paulo, Eduardo Suplicy, eu
gostaria de concordar com a linha de raciocínio que
V. Exª vem desenvolvendo na discussão dessa proposta trazida à apreciação desta Casa. Nós, que
convivemos no Congresso Nacional e, particularmente, no Senado Federal, que tem a função, pela
representatividade, universalizada, verificamos que
isso não foi suficiente para evitar as acentuadas divergências regionais. Integro uma Unidade da Federação que é justamente uma das partes apenadas por essas distorções regionais, sociais e econômicas que o País experimenta. O legislador foi sábio
quando entendeu que a representação deveria ser
proporcional à população mas estabeleceu um piso
mínimo e um teto para o número de representantes.
Ainda citando o meu Estado como exemplo, fruto do
desmembramento de uma Unidade da Federação,
recordo-me de que por razão óbvia aconteceu essa
separação: a desigualdade brutal no desenvolvimento de ambas as regiões. A região sul tinha nível
acelerado de desenvolvimento, com densidade demográfica mais acentuada, e a região norte, baixa
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densidade demográfica e baixo nível de desenvolvimento. O que acontecia? Até na representação pública, a Assembléia Legislativa de Goiás, se não me
engano com 34 representantes, apenas 6 eram da
região norte do Estado; o restante, 26 ou 28, era
das demais regiões, o que era um verdadeiro cabo
de força. Como seis poderiam atuar contra vinte e
oito? Por essa razão, as dificuldades da região norte
continuaram. Entendo que não é esse o caminho
para encontrarmos a solução para os problemas de
natureza legislativa que o País tem e nem para a mitigação dos problemas de natureza regional. Concordo com o raciocínio de V. Exª.
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) –
V. Exª nos traz o exemplo de uma situação de desequilíbrio dentro de um mesmo Estado, como era Goiás. Tenho a satisfação de ter votado, na Constituinte, a favor da criação do Tocantins, um Estado que
deu certo, que tem experimentado, efetivamente,
um amplo crescimento.
Incorporo e registro, com satisfação, o aparte de
V. Exª
O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) –
V. Exª me permite um aparte?
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) –
Ouço V. Exª, Senador José Eduardo Dutra.
O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) –
Senador Waldeck Ornelas, eu estava inscrito para discutir a matéria, mas prefiro fazer um aparte a V. Exª, em
função da consistência do pronunciamento que V. Exª
está fazendo neste momento. Lembro-me inclusive de
que, quando essa matéria foi votada na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, como cheguei no
final dos debates, abstive-me – primeiro, porque não
havia participado da discussão e, segundo, porque,
embora em tese e no campo da teoria, a matéria possa estar correta, V. Exª já apontou uma série de problemas. É lógico que do ponto de vista meramente
teórico, segundo o qual a Câmara representa o povo
brasileiro e o Senado representa os Estados, o equilíbrio federativo estaria garantido. Só que essa teoria tinha base em uma federação em que não houvesse
tantas desigualdades do ponto de vista do tamanho,
da população e, principalmente, do desenvolvimento
econômico e social dos Estados. Na Câmara também
são debatidas as questões federativas, os interesses
regionais também estão centralizados e colocados lá
– o Senador Tião Viana já disse, na elaboração do
Orçamento, na liberação de recursos. Portanto, é uma
falácia dizer que o equilíbrio federativo está garantido
porque no Senado cada Estado tem três Senadores.
Segundo, há o argumento, que sempre é apresenta-
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do, de que, em São Paulo, um Deputado representa
500 mil paulistas – precisa de 500 mil votos –, enquanto que, em Rondônia ou em Roraima, representa
32 mil, precisa de 32 mil votos. Usam sempre esse argumento, talvez para passar a impressão de que é
mais fácil eleger-se Deputado em Roraima ou Rondônia do que em São Paulo, o que não é verdade. Em
São Paulo, uma força política, para estar representada no Parlamento, precisa de 1,4% dos votos, enquanto nos Estados com oito Deputados, 12,5% dos
votos são necessários. Reduzindo-se para quatro, a
eleição para Deputado nesses Estados será quase
uma eleição majoritária; uma força política do Estado,
para estar representada, precisará ter 25% dos votos,
o que significa, na prática, que as minorias políticas
representadas em todos os Estados serão alijadas
nesses outros Estados da Federação. Portanto, parabenizo V. Exª por esse pronunciamento. Tenho certeza de que nos cinco dias de debate da matéria na
Casa e, principalmente, no quinto dia – sabemos que
todas as emendas constitucionais ficam cinco dias
em discussão, mas, na verdade, o seu debate é aprofundado no quinto dia –, esse assunto merecerá uma
reflexão maior do Senado. Hoje tendo a votar contra,
embora reconheça que, do ponto de vista teórico,
possa até estar correta a proposição; mas ela se choca com a prática e com a realidade política que vivemos no Brasil. Muito obrigado.
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) – Ao
trazer esses dados, V. Exª enriquece muito o meu pronunciamento, demonstrando que, efetivamente, se
trata de uma medida que esta Casa não pode votar no
escuro. Ela tem que discutir, tem que aprofundar para
sabermos o que é melhor para a Federação. Embora
o Senado seja a Casa dos Estados, é uma Casa revisora. Os grandes debates, as grandes decisões
dão-se na Câmara dos Deputados. E quantas vezes
aqui temos sido instados a não modificar medidas por
causa dos prazos, etc.
A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC) – Senador
Waldeck Ornelas, V. Exª me permite um aparte?
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) – Sr.
Presidente, V. Exª tem sido muito condescendente,
mas para que não cometamos um ato de desigualdade, queria conceder um último aparte a uma mulher, a
Senadora Marina Silva.
A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC) – Senador
Waldeck Ornelas, serei breve, respeitando a complacência do Presidente. Apenas quero ilustrar o fato de
que esse argumento – de que é muito mais fácil ser
Deputado pelos Estados do Norte e do Nordeste –
não procede. As pessoas levam em conta a popula-
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ção, mas não observam que as dificuldades decorrentes das dimensões geográficas também são muito
grandes. Lembro-me de que uma vez alguém me disse que ser eleito Senador no Acre, com apenas 500
mil habitantes, deveria ser moleza – são menos pessoas do que o número de habitantes de um bairro em
São Paulo. Eu gostaria que as pessoas andassem o
que ando para conseguir falar com 100 pessoas no
Acre. Ao passo que consigo falar, em apenas uma estação do metrô, em São Paulo, com muito mais pessoas. Então, existe toda uma lógica diferenciada. Penso que o argumento do Senador José Eduardo Dutra
muito contribuiu para que possamos discutir sem paixões. Por último, podemos aplicar aos Estados com
menor população o princípio da discriminação positiva, porque não temos condição de competir com a
força dos grandes Estados da Federação, e o que nos
coloca em condição de assegurar os interesses das
nossas regiões – e quando falo em interesses regionais, não me estou referindo aos interesses mesquinhos dos grupos, mas àqueles que também são estrategicamente importantes para o País – é exatamente ter a bancada que temos assegurada. Então,
aumentem as bancadas dos Estados com grande população, mas não reduzam as bancadas estabelecidas pela Constituição de 1988!
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) –
Concordo com a argumentação de V. Exª. Não temos
nada contra São Paulo. Essa não é a nossa preocupação, não é a nossa motivação. O grande desafio, na
verdade, que temos pela frente, em nosso País, é o de
corrigir as desigualdades regionais. No momento em
que tivermos um País mais justo, mais equilibrado,
mais solidário, não haverá nenhuma dificuldade em
adotar a relação um homem, um voto; por enquanto,
isso é impossível.
Espero que nesses cinco dias possamos construir uma alternativa que venha a ser representativa
da importância e da necessidade do País neste momento.
Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente, pela condescendência, mas creio que os inúmeros apartes demonstram realmente a importância do tema, o interesse que ele desperta e a necessidade de o discutirmos mais aprofundadamente.

Durante o discurso do Sr. Waldeck
Ornelas, o Sr. Ramez Tebet, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti, 4º Secretário.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Continua em discussão a Proposta de Emenda à
Constituição nº 50, de 1999. (Pausa.)
Concedo a palavra ao próximo orador inscrito,
Senador Sebastião Rocha.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu caracterizaria a PEC do
meu companheiro de Partido, o eminente Senador
Álvaro Dias, como um santo equívoco. Santo por quê?
Porque vem da mente lúcida de um Senador responsável imbuído das melhores intenções no sentido de
aprimorar o exercício parlamentar, de aperfeiçoar a
ação do Parlamento brasileiro e que entende de
boa-fé que o equilíbrio entre as representações dos
Estados da Federação melhora o desempenho do
Parlamento e, consequentemente, a ação parlamentar, o Congresso Nacional e o Brasil. É essa a parte
santa da proposta.
O equívoco deve-se ao fato de que o remédio
não é o mais adequado para o que pretende o Senador Álvaro Dias. É fato concreto que o Congresso brasileiro e a classe política como um todo vivem permanentemente em luta contra o desgaste, contra a deterioração da ação parlamentar e de ações corporativas
que acabam influenciando nas decisões do Parlamento. Isso ocorre no Parlamento mirim, que é a Câmara de Vereadores, e ocorre aqui, na alta Casa do
Congresso Nacional, que é o Senado Federal.
A proposta apresentada pelo Senador Álvaro
Dias é apoiada por Senadores do Centro-Sul e Senadores do Sudeste principalmente. A propósito, cheguei a mencionar o fato de que o Senador José Serra
– que, há poucos dias, retornou à Casa depois de
exercer o cargo de Ministro da Saúde – aprendeu
muito sobre o Brasil a partir do momento em que se
tornou Ministro. O Parlamentar José Serra também fazia parte do grupo que pregava a hegemonia da classe econômica sobre as regiões mais pobres do País.
O Parlamentar José Serra era estigmatizado como
homem que tinha preconceito contra as regiões Norte e Nordeste. Num evento em que estive ao lado de
S. Exª, disse-lhe que o Ministério da Saúde lhe tinha
sido bom, por fazê-lo compreender um pouco mais as
diversidades regionais e as características peculiares
de cada região e de cada Estado. O Ministro José
Serra conseguiu, durante o tempo em que esteve à
frente do Ministério da Saúde, superar esse estigma,
quando passou a defender propostas que interessavam a todo o Brasil e que não mais discriminavam as
regiões Nordeste e Norte, mas, sim, propostas universais para o povo brasileiro.
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Porém, o Senador José Serra, salvo engano,
quando Deputado Federal, defendeu a proposta de
redução da representação dos Estados menores, sobretudo Norte, Centro-Oeste e alguns do Nordeste.
Foi esse um tremendo equívoco do Parlamentar José
Serra. Acredito que, agora, como candidato à Presidência da República, tenha feito uma revisão de seus
conceitos e não pretenderá depois reduzir a representação dos Estados do Norte, do Nordeste, dos
menores Estados.
O Senador Álvaro Dias tem desempenhado papel espetacular nesta Casa. Como Presidente da CPI
do Futebol, contribuiu muito para a moralização do futebol brasileiro ou, pelo menos, na indicação de caminhos para que o futebol resgate sua credibilidade junto a todos nós que amamos o esporte. O Brasil é o
País do futebol! O Senador Álvaro Dias representou o
pensamento da pátria brasileira ao pretender vê-lo reerguido, altivo e altaneiro. Alguns projetos que constam da Ordem do Dia de hoje, fruto da CPI do Futebol,
visam a aprimorar a gestão nos clubes e nas entidades de futebol. O Senador Álvaro Dias pôde dar essa
grande contribuição ao Brasil com o exercício da Presidência da CPI do Futebol. S. Exª é autor de outros
projetos de grande importância para o Brasil, mas
neste, especificamente, o Senador Álvaro Dias comete um equívoco ao qual não posso deixar de me posicionar contrariamente.
Sr. Presidente Edison Lobão e Senador Mozarildo Cavalcanti, representante do Estado de Roraima,
Estado também atingido por esta PEC, eu jamais poderia deixar de vir a esta tribuna, como fizeram meus
companheiros da região em aparte ao eminente Senador Waldeck Ornélas.
Aproveito a oportunidade para cumprimentar o
Senador Waldeck Ornélas pelo brilhante pronunciamento, como fez o Senador José Eduardo Dutra em
aparte a S. Exª.
Representando o Estado do Amapá no Senado
da República, não posso concordar com qualquer
ação do Congresso Nacional que venha a prejudicar
o Estado, o povo ou a representação do meu Estado.
Eu não poderia ficar calado – e não vou ficar –, mesmo sendo o Senador Álvaro Dias um amigo e companheiro de Partido. O nosso Partido, o PDT, é democrático e permite no seio de sua convivência a diversidade de pensamentos, de idéias e propostas. Eu respeito a proposta do Senador Álvaro Dias. Como disse, no
meu entendimento, ela possui o condão da boa intenção de apresentar uma alternativa e, de forma muito
objetiva, indicar um caminho para aprimorar o exercício da ação parlamentar no Brasil, qual seja, o da cor-
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reção do que S. Exª chama de desvio da representatividade ou desequilíbrio da representatividade.
Eu diria ao meu colega Álvaro Dias, que, lamentavelmente, não está no plenário para participar do
debate neste momento, que não é bem assim. O Parlamento já foi diferente. Cada Território tinha só um representante, um Deputado Federal. Quando eu era
criança, lembro-me muito bem, no Amapá – e o mesmo certamente ocorria lá no Acre, quando Território,
Senadora Marina – as eleições para Deputados Federais eram majoritárias.
Eu me lembro das eleições de 1970. Eu era garoto, tinha 12 anos de idade, e como vibrava com o
candidato da Oposição! Falo do falecido Antonio Pontes, que foi colega de alguns dos atuais Senadores na
Câmara dos Deputados, e desempenhou quatro
mandatos de Deputado Federal representando o
Amapá. Era uma eleição majoritária: de um lado,
Antonio Pontes defendendo a bandeira da Oposição,
da contestação à ditadura; de outro lado, um outro
grande líder que passou pelo Amapá e de cuja prática política eu e minha família discordávamos, Janari
Nunes.
Janari Nunes fez história no Amapá. E naquela
eleição o embate foi como se fosse majoritário: Antonio Pontes e Janari. Antonio Pontes, um vaqueiro da
região das fazendas, a mais pobre do Amapá, venceu
a eleição. Por que? Porque naquele momento, o povo
do Amapá entendia que era preciso renovar sua Bancada parlamentar. E o Amapá só tinha um representante; Roraima, um; Rondônia, um. Quanto ao Acre,
eu não me lembro como era a representação do Acre
em 1970, mas era também Território. Mas vejam que
não era por isso que o Parlamento era melhor. O Parlamento nunca foi melhor com representatividade diferente e nunca foi melhor quando o Amapá nem representatividade tinha, quando nem território era antes de 1943.
Então, não é este o equilíbrio tão sonhado pelo
Senador Álvaro dias, porque esse equilíbrio não é
fato concreto, não é objetivo. É subjetivo. São Paulo,
por exemplo, continuará sub-representado. Para corrigir esse equilíbrio, São Paulo precisaria ter de 150 a
180 deputados federais ou mais. Então, o projeto não
atende ao princípio do desequilíbrio.
Por isso, venho à tribuna, discordar, contestar,
apresentar argumentos para demonstrar que isso não
vai melhorar a qualidade do Parlamento Brasileiro. O
Parlamento brasileiro nunca foi melhor do que está.
Aliás, hoje é melhor, apesar dos desequilíbrios. Creio
que o Parlamento brasileiro avançou. Os Conselhos
de Ética, tanto do Senado como da Câmara, são
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exemplos disso com as ações que têm sido desenvolvidas do ponto de vista ético. Temos pecado, sim, o
Parlamento tem seus problemas, mas acredito que é
melhor do que antes. Antes de 1943, o Amapá nem
sequer parlamentar tinha na Câmara Federal; e de 1943
a 1978 ou 1982, só tinha um Parlamentar Federal. Agora, que tem oito, fez piorar a qualidade do Parlamento
brasileiro?
Senador Edison Lobão, vou concluir, mas, ao fazê-lo, quero dizer que essas palavras sustentam uma
justificação para um requerimento que encaminhei à
Mesa, pedindo o reexame da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para esta matéria. Tive a
adesão do Senador Mozarildo Cavalcanti, que assina
comigo esse requerimento, para que esta proposta de
emenda constitucional seja reexaminada por aquela
Comissão. Como disse o Senador Waldeck Ornélas,
teremos oportunidade de aprofundar o debate sobre
este tema, que passou de uma forma meio esquisita
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
numa reunião com um número pequeno de Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Senador
Sebastião Rocha, peço a V. Ex.ª que conclua o seu
discurso; ainda temos diversos oradores para falar
sobre a mesma matéria.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP)
– Pois não, Sr. Presidente.
O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) –
Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP)
– Sr. Presidente, concedo o aparte ao Senador Dutra.
Tenho certeza que será no máximo 30 segundos.
O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) – É
apenas para registrar o meu apoio ao requerimento
de V. Exª solicitando o reexame da matéria pela Comissão.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP)
– Obrigado, Senador Dutra.
Concluo, Sr. Presidente, dizendo que a minha
argumentação nesta tribuna serve de justificação
para o meu requerimento apresentado à Mesa.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Sebastião
Rocha, 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) – Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti, que
tem razões pessoais para tratar desta matéria.
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Antes, indago aos Senadores José Eduardo Dutra, José Fogaça, Amir Lando e Chico Sartori se não
desejam desistir da discussão desta matéria, por termos ainda uma longa pauta de votação e há um requerimento para esta matéria retornar à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania; ou seja, em outro
momento, voltará ao plenário, se for aprovado o requerimento para reexame da CCJ, e, aí sim, todos os
Srs. Senadores terão uma nova oportunidade de se
manifestar sobre a matéria.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Ouço
V. Exª.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE. Pela ordem.) – Sr. Presidente, quando fiz o aparte
ao Senador Waldeck Ornélas, anunciei minha opção
pelo aparte ao invés da minha inscrição.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Muito
obrigado a V. Exª.
Tem a palavra V. Exª, Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os argumentos que eu
apresentaria foram colocados pelo Senadores Waldeck Ornélas e Sebastião Rocha e pelos Senadores
que os apartearam.
Mas quero deixar uma posição registrada, Sr. Presidente, contrária a esta proposta. Aliás, eu estava em
Roraima, quando houve a votação na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, da qual não faço parte, pois sou membro da Mesa. Naquela altura, houve
um rebuliço muito grande no meu Estado a respeito da
aprovação desta emenda no Senado. Então, esclareci
que a matéria ainda viria a Plenário, quando teríamos
várias oportunidades de discuti-la antes da votação.
Já foi dito aqui que a redução da Bancada dos
Estados mais fracos, mais pobres, é uma discriminação. Repetindo a Senadora Marina, deveríamos fazer
exatamente a discriminação positiva: os Estados
mais fracos deveriam ter uma representação que lhes
desse condição de fazer frente às grandes representações, como as de São Paulo, Minas Gerais e Rio de
Janeiro, que se fazem observar na Comissão de
Orçamento.
Sr. Presidente, todos temos direito a uma determinada quantia de emendas individuais, todos nós,
igualmente, Deputados e Senadores. Portanto, o
Estado de São Paulo, sozinho, nesse particular, ganha, por exemplo, de toda a região Norte. Exercendo
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um direito legal de apresentar essas emendas individuais, os Parlamentares de São Paulo já levam uma
vantagem sobre toda a região Norte. Então, é evidente que aqui há um desequilíbrio a ser corrigido. É evidente que temos que pensar não nesse aspecto exclusivo de um voto/uma pessoa; temos que pensar,
sim, no que é principal: quem é mais fraco precisa de
mais apoio, de maiores defensores. E se aqui, no Senado, há equilíbrio, todas as unidades têm o mesmo
número de Senadores, isso não ocorre na Câmara, o
que desequilibra grandemente as regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste.
Precisamos discutir mais esta matéria e levar
em conta, como disse a Senadora Marina Silva, não
somente a quantidade de pessoas, mas as imensas
distâncias existentes na região Norte, onde, como
S. Exª disse, para visitar 100 famílias, é necessário
andar de barco, de avião, enquanto que em São Paulo
pode se fazer isso numa reunião de bairro ou até mesmo no metrô.
Assim, trata-se de uma matéria polêmica. Espero que não seja algo sintonizado com uma emenda
que está na Câmara e que visa a reduzir o número de
vereadores e também tirar os subsídios dos vereadores dos Municípios com até 20 mil habitantes, que
constituem a grande maioria dos Municípios brasileiros. Temos que discutir isso no conjunto.
O Sr. Amir Lando (PMDB – RO) – Permite-me
V. Exª um aparte?
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI – Para encerrar, Sr. Presidente, quero ouvir a palavra do Senador Amir Lando, que me pede um aparte.
O Sr. Amir Lando (PMDB – RO) – Nobre Senador Mozarildo Cavalcanti, V. Exª aborda o tema de
maneira rápida. Eu estava inscrito para discutir a matéria, mas, atendendo a um apelo do Presidente, vou
fazê-lo agora, por meio deste aparte, e declinar da minha inscrição. V. Exª colocou muito bem nesta tribuna
os argumentos centrais. A estrutura do Estado compõe-se de povo, território e governo. Não se pode conceber o Estado sem esses três elementos. O governo
se assenta sobre o povo e o território. Assim, o território é parte essencial, e o Estado federativo compõe-se exatamente dessas unidades federativas, que
precisam manter um equilíbrio para sustentar a
União. A representação territorial tem que ser levada
em conta, sim. Por exemplo, se olharmos os Estados
do Norte – o Amazonas, o Pará, Rondônia, que é praticamente do tamanho de São Paulo, Roraima, o
Amapá, o Acre – verificaremos que representam mais
de 50% do território nacional. Não considerar que o
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território também conta na representação, em primeiro lugar, é desconhecer a história federativa brasileira;
representa um profundo desconhecimento daquilo
que constitui a construção do País, da unidade federativa brasileira. Desconhecer aquilo que vem intrinsecamente do território que compõe o Estado federativo é realmente desconhecer uma parte da nossa formação política; é sobretudo relegar ao acaso, ao desnível regional, às injustiças federativas a população,
que faz Brasil aquela imensidão. É realmente ter os
olhos voltados para a densidade demográfica e não
olhar a imensidade geográfica. Por isso, esta discussão tem que ir à raiz dos problemas, da nossa formação política, da nossa formação histórica. Não é o aumento de alguns Deputados dessas regiões menos
povoadas que causam o desequilíbrio. Mas, ao contrário, é o desequilíbrio que torna essa representação
diminuta, insignificante, incapaz de influir no concerto
nacional. Por isso, teremos de discutir a matéria profundamente. Se olharmos os países geograficamente
extensos, todos têm um quinhão daquilo que é a representação territorial. Assim era a União Soviética,
hoje as repúblicas russas. Hoje, temos essa concepção em todos os países onde o território constitui a
parte maior da sua existência. Isto é o Brasil: esta
imensidão territorial que temos de respeitar, respeitando também a sua representação. Sei que o aparte
foi longo, mas a matéria não permite uma abordagem
rápida e rasteira, mas profunda e, às vezes, demorada. Muito obrigado pela condescendência de V. Exª.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Agradeço, Senador Amir Lando, a V. Exª, que é de
um Estado da nossa região Norte.
Espero que esta emenda não seja aquela espécie de bode que se está querendo colocar na casa
apenas para nos contentarmos, depois, com sua retirada. Já ouvi aqui muitos Parlamentares concordando
com o aumento do número de Deputados dos Estados maiores, aprofundando, portanto, a diferença entre os Estados menores e maiores. O tema merece
uma discussão muito mais ampla, devendo-se levar
em conta o território de cada unidade da Federação,
questão levantada por V. Exª, e não somente a população. O modelo de concentração demográfica do
País vem de longa data, e precisamos mudar esse
perfil se queremos realmente eliminar as desigualdades regionais e se efetivamente queremos mudar
algo.
O Sr. Chico Sartori (Bloco/PSDB – RO) – V. Exª
me permite um aparte?
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O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Sr. Presidente, se V. Exª permite, gostaria de ouvir o
último aparteante, o Senador Chico Sartori.
O Sr. Chico Sartori (Bloco/PSDB – RO) – Agradeço a V. Exª a oportunidade de aparteá-lo. Atendendo ao pedido do Sr. Presidente, serei breve, pois há
muitas matérias a serem votadas hoje. Este assunto
interessa-nos muito. Há poucos dias, quando tomei
posse como Senador pelo Estado de Rondônia, disse
que Vilhena, minha cidade, teve apenas um Deputado Federal em 24 anos, que foi o ex-Deputado Arnaldo Lopes Martins. Nesses 24 anos, a região do cone
sul do Estado de Rondônia não teve mais representação na Câmara dos Deputados. E, quando um Deputado representa um Estado, isso pode significar a distribuição de verbas do Orçamento da União para essa
região. A cidade de Vilhena e todo o cone sul, constituído por 10 Municípios, nunca tiveram verbas, a
não ser as destinadas por meio de Senadores e Deputados da capital ou do centro do Estado, que deram
algumas migalhas para a nossa região. Rondônia tem
oito Deputados Federais. Pela proposta de emenda
constitucional do Senador Álvaro Dias, do Paraná –
sabe S. Exª que a maioria dos habitantes de Rondônia é paranaense –, o Estado de Rondônia ficaria com
quatro Deputados Federais e três Senadores. Vejam
a diferença e a distorção que pode haver! Não somos
contra o Estado de São Paulo. Em 1970, quando eu
era Prefeito no Paraná, só a cidade de Paranaguá recebia 1,2 milhão de ICM, enquanto todo o sudoeste
do Estado, com 27 Municípios, um décimo da população do Estado, recebia 600 mil de ICM. Então, há uma
distorção muito grande. O Estado de Rondônia vai ser
muito prejudicado. De Vilhena até Porto Velho são
750 km, e o nosso Estado teria apenas quatro Deputados Federais! É claro que a população de São Paulo é maior, mas, enquanto em Rondônia, a proporção
é de um Deputado para 300 km, em São Paulo, temos
mais de 30 Deputados para o mesmo espaço territorial. Então, a nossa população fica isolada; não há recursos. Eu já disse que só se fala na região Norte
quando há notícia ruim; quando há notícia boa, não
sai nada, e Rondônia é um dos celeiros do País. Brasileiros oriundos de todos os Estados foram para lá
conseguir melhores dias. Ontem, assisti ao discurso
do ex-Presidente da República, José Sarney, dizendo
que a Polícia Federal invadiu, no Maranhão, um local
para pegar a documentação. Será que S. Exª se esqueceu de que, no seu governo, mandou a Polícia Federal invadir fazendas para pegar o gado dos fazendeiros para vender? Parece que ele se esqueceu disso. Se hoje sou Senador, foi porque, no Governo Sar-

383
Março de 2002

ney, em um mês, houve 85% de inflação, e o agricultor
que, no mesmo período, conseguia dobrar a sua dívida no Banco não tinha condições de se manter. Por
isso, hoje, estou morando em Rondônia.
(O Sr. Presidente Edison Lobão faz
soar a campainha.)
O Sr. Chico Sartori (Bloco/PSDB – RO) – Sr.
Presidente, serei breve na minha conclusão. Hoje é o
primeiro dia de discussão da matéria, e muito ainda
temos a discutir. Os Senadores Sebastião Rocha e
Waldeck Ornelas muito têm batalhado por isso. Não
podemos deixar, de maneira alguma, que esta matéria seja aprovada no Senado da República.
A Srª Marluce Pinto (PMDB – RR) – Senador
Mozarildo Cavalcanti, V. Exª me permite um aparte?
Solicito ao nobre Presidente em exercício, Senador
Edison Lobão, que não me tire esta oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presidência não tirará de V. Exª esta oportunidade. Não desejo também ser intolerante, mas apelo a V. Exª que
seja breve no seu aparte, porque o orador já excedeu
o seu tempo em cerca de 10 minutos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Concedo o aparte a V. Exª.
A Srª Marluce Pinto (PMDB – RR) – Senador
Mozarildo Cavalcanti, V. Exª conhece bem a minha
opinião. Infelizmente, não ouvi o discurso proferido
por V. Exª, mas tomei conhecimento do tema que está
sendo debatido. Realmente, faremos até o impossível
para que os dois ex-territórios, hoje Estados do Amapá e de Roraima, não tenham as suas Bancadas reduzidas na Câmara Federal. Não só nós, representantes de Roraima, como todos os que representam o
Norte, temos imensa dificuldade para conseguir mais
investimentos para o desenvolvimento daquela região. Se reduzirmos as Bancadas, teremos ainda
mais dificuldades, porque serão menos vozes usando
da tribuna no sentido de buscar os nossos objetivos.
Quando digo “os nossos” não são os nossos objetivos
pessoais, mas os da nossa região. Quero, então, dizer
a V. Exª que eu comungo com a sua idéia e a do nobre
Senador que me antecedeu, para que esta proposta
retorne à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, onde teremos mais oportunidade de debater o
assunto e mostrar por que não aceitamos a redução.
Gostaríamos de sensibilizar os membros daquela Comissão, bem como, posteriormente, todos os Srs. Senadores, a fim de não permitir que isso aconteça. A
região Norte pertence ao Brasil – somos brasileiros
igualmente como os demais –, e precisamos ter as
mesmas oportunidades para desenvolver o nosso tra-
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balho. Aproveito para solicitar ao nobre Senador Edison Lobão, político bastante experiente, que representa o Estado do Maranhão, com quem conversei
muito sobre a população do Estado de Roraima, que
é composta, hoje, mais de 40%, por maranhenses ou
filhos de maranhenses. Senador Edison Lobão, como
vice-Presidente desta Casa – no momento exercendo
o cargo de Presidente –, espero que V. Exª nos ajude
nessa luta, e não só a nós, roraimenses e amapaenses, mas a todo o povo brasileiro, que precisa de mais
vozes para lutar em favor da Região Amazônica. Muito obrigada.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Agradeço o aparte da Senadora Marluce Pinto.
E termino, Sr. Presidente, pedindo que os nobres Senadores e Senadoras aprovem o requerimento, subscrito em primeiro lugar pelo Senador Sebastião Rocha, a quem tive a honra de apoiar, para que a
matéria possa retornar à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania no sentido de ser apreciada com
maior profundidade.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Considerando a desistência dos Senadores José Eduardo
Dutra, Chico Sartori e Amir Lando, indago ao Senador
José Fogaça se deseja fazer uso da palavra.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (Bloco/PPS – RS) – Sim,
Sr. Presidente. Como tenho uma posição um pouco
diferente, não poderia deixar de falar.
O SR. PRESIENTE (Edison Lobão) – Tem a palavra V. Exª.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (Bloco/PPS – RS. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, talvez por ser o único a entrar nesta discussão que não
pertence aos Estados mais atingidos, sinto-me à vontade para dizer que voto contra essa emenda constitucional.
Nessa nova contagem proporcional, o Rio Grande do Sul permaneceria mais ou menos equilibrado
da forma como estava antes da Assembléia Nacional
Constituinte. Ou seja, proporcionalmente as coisas
não mudariam muito. No entanto, há um erro na
emenda constitucional do Senador Álvaro Dias.
A redução do número de Deputados, por si só, é
defensável, pois tem um efeito positivo, haja vista que
não é o número total que vai garantir maior ou menor
representatividade. O sentido da representação e a
força de cada setor representado está na proporção.
Portanto, considero defensável a redução do número
de parlamentares – e penso que isso se pode aplicar
também ao Senado –, mas não é defensável mudar a
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proporção representativa, porque não há nenhuma
movimentação, nenhum movimento político no Brasil,
não há nenhuma demanda de maior vulto neste momento. É na proporção que está a essência, o eixo da
distribuição de forças, da distribuição de poder, da capacidade que cada Estado tem em intervir nas decisões que dizem respeito aos destinos de cada um e
aos destinos da Nação. Faço, portanto, essa observação e esse registro com a maior clareza possível.
Também chamo a atenção para o fato de que a
discriminação positiva já existe, já está em vigor na
Constituição brasileira. Quando fizemos a nova Constituição, houve a intenção deliberada, premeditada,
acertada de favorecer determinadas regiões em vários
aspectos, não só na representação parlamentar, mas
também do ponto de vista da repartição proporcional
dos recursos, de tal maneira que já existe, sim – e isso
é defensável; não estou aqui para contrariar, mas
para explicar por que fizemos isso e por que defendo
–, uma discriminação positiva em favor de determinadas regiões dentro da Constituição.
Foi criado um Fundo Nacional de Desenvolvimento que existe para um conjunto de regiões e não
existe, por exemplo, para a Região Sul, o que não
considero errado, porque é uma discriminação necessária. Ou seja, é preciso, sim, que a Constituição favoreça os Municípios mais pobres na distribuição do
FPM; é preciso que a Constituição favoreça os Estados menos desenvolvidos na distribuição do FPE; é
preciso que os Estados menos desenvolvidos sejam
apoiados por um Fundo Constitucional de Desenvolvimento, como esse que existe hoje e que, inclusive, foi objeto de votação em uma medida provisória
ontem.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Dr.
Ulysses Guimarães, que foi Presidente da Assembléia Nacional Constituinte, assinou apenas uma
emenda: a que aumentava de 55 para 70 o número de
Deputados de São Paulo. Com isso, ele queria mostrar que estava dando uma enorme significação, uma
enorme importância para aquela emenda. É preciso
reconhecer que o Dr. Ulysses tinha o direito de reivindicar e lutar por seu Estado, embora fosse um homem
público nacional. No entanto, era preciso manter a
proporção, e para mantê-la e atender o Dr. Ulysses,
foi feita uma outra modificação.
Todos os Estados tinham um mínimo de quatro
Deputados, sendo os demais contados proporcionalmente à população. Passou-se, então, para um patamar mínimo não mais de quatro, mas de oito, o que
fez aumentar o número total de Deputados. São Paulo
ficou com 70 – agora, pela mudança populacional,
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passou para 72 –, mas o número total de Deputados
também aumentou.
Portanto, não vejo como irracional a redução do
número total de Parlamentares. Isso porque, mesmo
reduzindo-o, as minorias ainda continuariam representadas. O que não considero racional, pois não
obedece a uma realidade política já consolidada na
consciência pública do País, é a tentativa de mudança
da proporção representativa.
Nesse caso, o Senador Álvaro Dias comete um
pequeno engano, ou um santo equívoco, como disse
o Senador Sebastião Rocha. Mantendo São Paulo
com 70 e voltando para o patamar de quatro, o Senador Álvaro Dias está realizando o desiderato daquela
emenda do Deputado Ulysses Guimarães na Assembléia Nacional Constituinte, pois faria São Paulo ser
justamente aquinhoado com uma representação
mais correta, mas mudaria de maneira desequilibradora, desestabilizadora politicamente, de maneira absolutamente desproporcional a correlação de forças
dentro da Câmara dos Deputados.
Com a emenda do Senador Álvaro Dias as coisas ficariam assim: São Paulo, Minas Gerais e Rio de
Janeiro poderiam, quando quisessem e assim que
bem o quisessem, comandar sozinhos o Congresso
Nacional.
Portanto, para atender o Dr. Ulysses, que lutava
por São Paulo, mas para impedir que a sua emenda
viesse a causar um desequilíbrio no espírito de discriminação positiva da Constituição, que é favorecer numericamente as bancadas da Região Norte, Nordeste e boa parte da Região Centro-Oeste, houve também um aumento no número de Deputados dos outros Estados.
O favorecimento que existe é justo, pois dá equilíbrio político ao País. É correto, portanto, que as regiões menos desenvolvidas tenham uma correlação
de poder político um pouco maior do que a sua simples representação numérica, caso contrário seriam
esmagadas pelas forças mais poderosas e centrais
do País. Por isso as coisas têm que ser mantidas
como estão.
A redução do número de Parlamentares não impede que as minorias estejam representadas; o que
não se pode é mudar a proporção. Teríamos que baixar de 70 para 55 o número de Deputados no Estado
de São Paulo, para que se tenha o mínimo de quatro
Deputados por Estado. E esse é o erro crucial da
emenda do Senador Álvaro Dias, que me faz votar
contra ela.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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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 104, DE 2002
Sr. Presidente,
Nos termos do art. 279, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro adiamento da discussão da Proposta de Emenda à Constituição nº 50/99, a fim de que a
referida proposição seja reexaminada pela Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sala das Sessões, 21 de março de 2002. –
Marluce Pinto (Justificação da Tribuna) – Senador
Sebastião Rocha – Senador Waldeck Ornelas –
Senadora Marluce Pinto – Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A justificação do requerimento já foi feita pelo Senador Sebastião Rocha da tribuna do Senado.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria retorna à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 8:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 101, DE 2001
(Tramitando em conjunto com os Projetos
de Lei do Senado nº 182 e 196,
de 2000; e 125, de 2001)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 101, de 2001 (nº 1.733/96,
na Casa de origem), que estende à mãe adotiva o direito à licença-maternidade e ao salário-maternidade, alterando a Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e a
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, tendo
Parecer sob nº 1, de 2002, da Comissão de Assuntos Sociais, Relatora: Senadora Marina Silva, favorável à matéria, e pelo
arquivamento dos Projetos de Lei do Senado nºs 182 e 196, de 2000; e 125, de 2001,
que tramitam em conjunto.
Durante o prazo regimental de cinco dias úteis,
perante à Mesa, não foram oferecidas emendas à
matéria.
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Passa-se à discussão dos projetos, que tramitam em conjunto.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Sr.
Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Com a
palavra a Senadora Marina Silva.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC. Para
discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
vou ser muito breve, até pelo adiantado da hora.
Este é um projeto de alta relevância, que a Deputada Fátima Pelaes, do Amapá, foi muito feliz em
apresentar, assim como a Deputada Jandira Feghali,
em oferecer o substitutivo que o aperfeiçoou.
O projeto estabelece o princípio constitucional
de que os filhos adotivos gozam dos mesmos direitos
dos filhos biológicos e concede à mãe adotante o
mesmo direito da mãe biológica quando dá à luz seu
filho. Até então, os pais adotivos não são beneficiados
com a licença-maternidade ou com a licença-paternidade.
A licença-maternidade é fundamental para a
mãe biológica, não apenas pelo aspecto da sua recuperação física e emocional, mas sobretudo pelos cuidados com o seu bebê, pois esse é um momento importante da vida da criança, na formação da sua personalidade, em que ela deve ser nutrida também sob o
ponto de vista afetivo. Pode-se acreditar que a criança
só formará a sua personalidade quando estiver numa
fase avançada de interação com o ambiente. No entanto, isso acontece desde o momento em que ela vem ao
mundo, devido aos laços de afetividade estabelecidos
com a mãe. Isso é importante para o adequado desenvolvimento físico e psicológico da criança.
Do outro lado, há o caso dos filhos adotados,
que necessitam mais ainda da presença dos pais
adotivos, pois já foram privados de uma adequada
relação afetiva com o pai e a mãe ou com alguém da
família que lhe possibilitasse uma relação de afeto e
cuidado. Sendo assim, essa criança tem uma carga
negativa pela situação de abandono a que foi submetida, e, ao ser adotada, tanto ela como a família necessitam de mais tempo para a adaptação e para a
criação de laços de afetividade.
O projeto estabelece que, até um ano idade, a licença-maternidade será semelhante à oferecida à
mãe biológica, ou seja, 120 dias. De um até quatro
anos de idade, a mãe e a criança serão beneficiadas
com uma licença de 60 dias. E de quatro a oito anos,
uma licença de 30 dias. Concordei com tal cronologia
estabelecida e com a quantidade de dias para as determinadas faixas etárias em função de que seria
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muito difícil convencer nossos Pares de que o processo inverso talvez seja o mais adequado.
Na adoção, quanto maior a idade maior a necessidade de adaptação. Tanto a criança de um ano
quanto a de oito anos terão dificuldades para o novo
momento que viverão e para a criação de novos laços
de afetividade. A criança de um ano está numa fase
em que talvez ainda seja possível apresentar uma baixa resistência à nova situação. A criança de oito anos
encontrará um ambiente que pode avaliar, porque
tem condições de elaborar um processo cognitivo em
relação à situação que está vivendo. Nesse caso, portanto, a necessidade da presença dos pais se faz até
de uma forma mais acentuada. No entanto, como a
maioria de nós não pára para pensar que nem só de
pão vivemos, a tendência é achar que, se a criança já
está numa fase em que não requer muitos cuidados e
atenção mais específica da mãe ou do pai, pode-se
diminuir o número de dias da licença-maternidade. E
nós, Senadoras e Deputadas, acabamos nos rendendo a essa conclusão. Mas, se perguntarmos a qualquer psicanalista, psicólogo ou psiquiatra, tenho absoluta certeza de que eles concordarão comigo em
que quanto maior for a idade da criança no momento
da adoção, maior será a necessidade de atenção e
adaptação, tanto por parte da criança quanto daqueles que a estão adotando.
De sorte que, Sr. Presidente, parabenizo as Deputadas Fátima Pelaes e Jandira Feghali e, sobretudo, esta Casa, porque, com isso, estamos oferecendo, primeiro, a igualdade perante a Constituição – que
diz que todos são iguais, que os filhos adotivos e os filhos biológicos gozam do mesmo direito, portanto, a
mãe adotiva e a mãe biológica não podem ter tratamento diferenciado – e também contribuindo para que
essa relação seja estabelecida de forma saudável e
menos traumática possível. Além do mais, estamos
estimulando que mais pessoas contribuam com a
adoção, tirando uma grande quantidade de crianças
de situação de risco, de abandono e de completa falta
de afeto e atenção a que são submetidas em instituições que não correspondem ao processo adequado
de sua formação, e dando-lhes a oportunidade para
que se tornem adolescentes, jovens saudáveis e
adultos produtivos, tanto do ponto de vista físico
quanto do ponto de vista psicológico.
Então, Sr. Presidente, advogo como sendo da
maior importância a aprovação deste projeto.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRA SENADORA MARINA SILVA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
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(Inserido nos termos do art. 210 do
Regimento Interno.)

licença-maternidade não reside apenas na recuperação

PROJETO QUE ESTENDE À MÃE ADOTIVA

te, a dar-lhe a oportunidade de dispensar todos aque-

1. Como é sabido, a importância do instituto da
física da mãe que deu à luz. Destina-se, principalmen-

O DIREITO À LICENÇA-MATERNIDADE

les cuidados necessários e indispensáveis à criança

E AO SALÁRIO-MATERNIDADE

que acaba de chegar ao seio familiar, zelando por sua

Sobre o Projeto
1. Trata-se de Projeto de Lei da Câmara nº 101, de 2001

frágil condição, pela sua correta alimentação, bem
como dar-lhe carinho e amor, tão fundamentais para
seu perfeito desenvolvimento.

(de autoria da deputada Fátima Pelaes) que Estende à mãe ado-

2. No caso da adoção, tais cuidados são impor-

tiva o direito à licença-maternidade e ao salário-maternidade, al-

tantíssimos, uma vez que a adaptação à nova realidade,

terando a Consolidação das Leis do Trabalho.

tanto da parte da mãe quanto da criança, é mais difícil e

2. A finalidade é, ao dar nova redação ao art. 392, da CLT,

trabalhosa. A maneira como um recém-nascido é visto

adaptar a Legislação trabalhista ao preceito constitucional referen-

pelo adulto no início de sua vida, sem dúvida alguma, in-

te à licença-gestante e dispor, ao acrescentar o art. 392-A à CLT,

fluenciará todo seu comportamento futuro no que diz

sobre a licença-maternidade e salário-maternidade das mães ado-

respeito ao estabelecimento de ligações afetivas.

tantes ou que tenham obtido guarda judicial de crianças.

3. Concordo com a doutora Dirce Bênguel de Pauta quando diz que a ligação inicial da criança com o adul-

3. A justificativa do projeto:

to que dela cuida exige total integração, caso contrário, o

... o inciso XVIII do art. 7º de nossa Carta Mag-

adulto não conseguirá entender o comportamento mani-

na, além de garantir a total remuneração durante o

festo da criança, impedindo que esta encontre satisfação

afastamento da empregada gestante, proíbe prejuízos

de suas necessidades. Este primeiro período do desen-

ao emprego, cumprindo sua finalidade de proteção à

volvimento infantil é de extrema importância no que con-

maternidade e à família. Faz necessário CLT ao espírito

cerne às ligações afetivas futuras estabelecidas pela cri-

constitucional. É esse o objetivo da iniciativa.
Julgamos, também, necessário estender a prote-

ança, tanto no plano individual quanto no grupal. É o protótipo da relação afetiva adulta.

ção da licença-maternidade às empregadas adotantes

4. Assim, sob o aspecto humano e social da

ou responsáveis por guarda de crianças menores de

questão, a permanência da mãe ao lado da criança,

um ano de vida. Tal dispositivo busca possibilitar não

seja ela adotante, seja ela mãe natural, é imprescindí-

apenas a adaptação recíproca entre mãe e filho, como

vel e, portanto, deve a lei favorecê-la.

também garantir a maior assistência e presença maternas, tão importantes nessa fase da vida da criança.
O Projeto Inova por que:
1 à empregada, que adotar ou obtiver a guarda judicial para fins de adoção de criança, será assegurado
um período de licença de cento e vinte dias, se a adoção
ou guarda judicial de criança até um ano de idade. Se a
criança tiver de um a quatro anos de idade, a licença será
de sessenta dias. Quando tiver mais de oito anos de idade, o período de licença será de trinta dias;
2. é devido o salário-maternidade à empregada
que adotar ou obtiver guarda judicial de criança nas
condições do item anterior.
O Projeto também regulamenta
artigo da Constituição
A proposição trata de maneira abrangente a questão da licença maternidade, pois, além de regulamentar o respectivo dispositivo constitucional, estende o mesmo direito à empregada que venha a adotar uma criança.

5. Assim, não é demais insistir que, se ao filho
natural é assegurado o direito ao convívio da mãe nos
primeiros meses de vida, o mesmo direito deve ser atribuído ao filho adotivo, pois, do contrário, estaremos
afrontando claros dispositivos constitucionais e legais.
O que diz a Constituição:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza....
Art. 6º São direitos sociais a educação, ... a proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados...
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do
Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação...
..........................................................................
............................................................................
§ 6º Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e
qualificações, proibidas quaisquer designações discri-

A Função da Licença-maternidade

minatórias relativas à filiação.
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Na mesma direção, o Estatuto da Criança e do

Adolescente, ao assegurar que a adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e
deveres, estabelece:
Art. 20. Os filhos, havidos ou não da relação do
casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e
qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.
Art. 41. A adoção atribui a condição de filho ao
adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive
sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com
pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais.
Não resta, pois, dúvida alguma que, para a
Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, é incontestável a igualdade entre o adotado e
o filho natural, até porque lhes confere direitos e obrigações idênticos, além de estimular, de um modo muito
particular, a adoção de crianças abandonadas e carentes, por parte daqueles que se encontram em condição
de fazê-lo. Nesse contexto, inserem-se a licença-maternidade e o salário-maternidade, que passam a
constituir, também, instrumentos de incentivo à adoção.

A SRª MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Sr.
Presidente, peço a V.Exª a minha inscrição para discutir o projeto.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – V.Exª
será inscrita.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mozarildo
Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o projeto de minha autoria,
por sinal é o item 11 da pauta, que está apensado a
esse Projeto originário da Câmara, na verdade, não
destoa desse que ora discutimos. O principal mérito
desse Projeto oriundo da Câmara é exatamente aquilo que a Senadora Marina Silva, que é a Relatora aqui
no Senado, acabou de dizer: estender à mãe adotiva
o direito que tem a mãe biológica. O meu projeto, na
verdade, não modifica essa questão, portanto, contempla tanto o direito da mãe biológica como acata a
extensão à mãe adotiva. Ele é fruto da minha observação como ginecologista, como obstetra e das estatísticas que temos de que a maioria das mulheres trabalhadoras permanecem trabalhando até o primeiro
sinal de parto, ou seja, trabalham até o último momento. Isso acontece por várias razões. A principal
delas, porque as mulheres aproveitam a licença-maternidade integralmente no período pós-parto,
desprezando o período pré-parto, isto é, aqueles dois
últimos meses – o oitavo e o nono – nos quais a mulher
está mais vulnerável a um parto prematuro, a algum tipo
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de intercorrência que possa vir a prejudicar o feto ou o
recém-nascido. O meu projeto apenas estabelecia que
o período da licença-maternidade seria de oito semanas antes, portanto, oitavo e nono mês, e doze semanas depois. Essa regra, no meu entender, como médico,
melhoraria mais a questão da parturiente, não atingindo, entretanto, o caso da mãe adotiva.
Eu tinha preparado um destaque para votação
em separado com essas justificativas. Portanto, não
alteraria a intenção do projeto da Deputada Fátima
Pelaes, nem o substitutivo da Deputada Jandira Feghali e muito menos o relatório da Senadora Marina
Silva. Porém, Sr. Presidente, como este mês comemoramos o Dia Internacional da Mulher, em homenagem a elas e considerando que o objetivo do meu projeto era exatamente dar maior proteção as mulheres,
vou retirar o meu pedido de destaque, porque, se ele
viesse a ser aprovado, este projeto voltaria para a Câmara, retardando ainda mais a apreciação da matéria. Reapresentarei, oportunamente, o meu projeto
reiterando as minhas razões de que o objetivo do
mesmo é justamente proteger a parturiente, ou seja,
que ela tenha a proteção de dois meses antes do parto e também nos outros meses seguintes, para a
amamentação e para a questão do relacionamento
psicológico necessário.
Portanto, Sr. Presidente, não apresentarei o meu
pedido de destaque e aprovo o relato da Senadora Marina Silva. Portanto, aprovo o projeto como está.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a
palavra ao Senador Waldeck Ornélas, para discutir.
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, é com muita satisfação que manifesto o meu integral apoio a este Projeto de Lei.
Na verdade, o Projeto que nos chega da Câmara, sob o nº 101/2001, traz, no seu bojo, a Exposição
de Motivos nº 27, que fiz quando Ministro da Previdência e Assistência Social, no sentido de estendermos o direito ao salário-maternidade às mães adotivas em nosso País. Havia vários projetos na Câmara,
o mais antigo deles era o da Deputada Fátima Pelaes,
que não caminhava. Diante, contudo, da decisão do
Supremo Tribunal Federal, que não entendeu extensivo à mãe adotante o direito ao salário-maternidade
que está na legislação trabalhista e previdenciária, tomei a iniciativa de propor, por meio de exposição de
motivos, ao Presidente da República que aclarássemos o direito da mãe adotante, a extensão à mãe
adotante do direito ao salário-maternidade.
Temos, no Brasil, que cuidar muito da infância.
O Ministério da Previdência é também o da Assistên-
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cia Social. O Programa de Erradicação do Trabalho
Infantil hoje já atende a cerca de 90% das crianças
que estão sujeitas a trabalhos degradantes, penosos
ou insalubres. E é preciso combater cada vez mais a
presença de crianças na rua, a presença de crianças
desamparadas.
De modo que, ao adotar-se este Projeto de Lei
que aqui, no Senado, encontrou vários outros, como
os dos Senadores Mozarildo, Casildo Maldaner e
Marluce Pinto, que são agora incorporados a ele – inclusive o Senador Mozarildo acaba de dar uma demonstração muito grande de espírito público ao retirar
o seu destaque para permitir que este Projeto, aprovado hoje no Senado, possa ir imediatamente à sanção presidencial –, estamos criando, assim, mais um
mecanismo de proteção à infância em nosso País, um
estímulo público que é a concessão do salário-maternidade às mães adotantes.
Por conseguinte, Sr. Presidente, agradeço antecipadamente o apoio de todas as Srªs e Srs. Senadores a este Projeto de Lei.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Com a
palavra a Senadora Marluce Pinto.
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR. Para
discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores presentes, quero congratular-me com a Senadora Marina Silva pelo seu belo relatório já apresentado, lido e discutido, para aprovação nesta Casa, e dizer da minha satisfação, porque,
como já foi relatado aqui, um dos projetos do Senado
é de minha autoria, o de nº 196, de 2000, havendo,
também, outros dois projetos dos Senadores Casildo
Maldaner e Mozarildo Cavalcanti.
Creio que o importante é aprovarmos este Projeto a fim de que seja sancionado o mais breve possível, não importando se o que apresentei, assim como
os demais, está sendo apensado ao da Deputada Fátima Pelaes, uma vez que este foi aprovado na Câmara. O meu projeto e os dos demais Senadores ficaram
aguardando a chegada do mesmo à nossa Comissão
de Assuntos Sociais para serem apensados a ele.
Esta foi mais uma conquista que obtivemos
aqui, no Congresso Nacional, para as mulheres. É
bom que se diga que não há diferença hoje, em termos de Código Civil, entre os direitos do filho adotivo
e daquele nascido do casamento legítimo. Antes havia uma discriminação incrível, que criava problemas
para as crianças até na escola, pois nos próprios registros constava a expressão ”filho adotivo“. Quando
a criança vem ao mundo, não interessa se nasceu de
uma união legítima, de um relacionamento extraconjugal ou se foi adotada.
A Constituição de 1988 – V. Exª, Senador Edison Lobão, que preside esta sessão, era Senador naquela ocasião – trouxe avanços com relação ao Direi-
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to de família. As Deputadas tiveram um papel relevante na aprovação daquelas emendas que melhoravam
a situação da mulher, que davam condição de igualdade à mulher. Antes dos trabalhos da Constituinte e
da promulgação da nova Carta constitucional em
1988, a mulher não tinha direito nem de registrar os
seus filhos, excetuando-se, apenas, os casos em que
a mãe fosse solteira. Também não tinha direito de receber um título definitivo de terra. Não tinha ainda o
direito de passar escritura de um imóvel para fazer
uma doação a um filho, mesmo que tivesse poder
aquisitivo. Pelas leis do nosso País, ela só poderia assinar uma escritura como coadjuvante, já que o direito
era concedido apenas aos homens.
A aprovação deste projeto, hoje, representa
mais um avanço nesse campo. O casal que se dispuser a adotar uma criança terá direto à licença-maternidade e ao auxílio-maternidade e, assim, a
criança poderá contar com a presença da mãe e receber o seu afeto de forma mais efetiva, o que contribuirá para o equilíbrio emocional da criança na convivência com sua nova família.
Daí, Sr. Presidente, considerando-se o aspecto
emocional, é mais importante conceder-se a licença-maternidade à mãe adotiva do que mesmo à mãe
biológica. Falo como mulher porque sei que, quando
ganhamos uma criança, precisamos estar ao lado
dela, mas não ficamos impossibilitadas de exercer
uma atividade mesmo fora de casa. Por isso, repito,
levando-se em consideração os sentimentos que envolvem a criança e sua mãe, a licença-maternidade é
ainda mais importante para a mãe adotiva.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra ao último orador inscrito, Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobres Colegas, na verdade, esta proposta, que
apresentamos junto com a Senadora Marluce Pinto e
que teve parecer da Senadora Marina Silva, representa uma conquista importante para minimizar o
grande drama de crianças abandonadas no País.
Este é um drama social com que estamos a conviver:
crianças jogadas, abandonadas.
Ainda há pouco, pela manhã, conversava com
Paulo Pedroso Vitor, Prefeito do Balneário Arroio do
Silva, que fica no sul do meu Estado de Santa Catarina. S. Exª estava em Brasília, junto com a esposa e
uma equipe, e sugeriu-me que encarássemos com
seriedade essa proposta. S. Exª sente o problema em
seu próprio Município. E sabemos que, assim como
em Arroio do Silva, acontece também nos demais Municípios brasileiros.
E essa possibilidade de a mãe adotiva ter direito
à licença– maternidade e ao auxílio-maternidade irá
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proporcionar à criança receber, no início de sua vida,
nos primeiros meses, o carinho, o afeto e a ajuda da
mãe em seu processo de adaptação. Essa proposta
vem ao encontro do anseio de todos de tirar a criança
abandonada da rua, essa criança que não tem teto,
não tem mãe, não tem pai, não tem lar. Estamos oferecendo, como dizia a Senadora Marluce Pinto, um
regaço a tantas crianças que precisam.
Congratulo-me com a Senadora Marina Silva
pelo parecer dado a essa proposta, que representa
um avanço, pois virá minimizar um drama social existente no Brasil. É, sem dúvida, um grande avanço.
Além de tudo, a proposta também irá motivar outras
pessoas que têm vontade de adotar crianças. É uma
motivação a mais, sem dúvida nenhuma.
Essa decisão representa um avanço na solução
para um drama social muito presente no Brasil de hoje.
Eram as minhas considerações que gostaria de
fazer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Continua em discussão o Projeto de Lei da Câmara nº 101,
de 2001. (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.
Aprovado o Projeto de Lei da Câmara nº 101, de
2001, ficam prejudicados os Projetos de Lei do Senado nºs 182 e 196, de 2000, e nº 125, de 2001, que tramitavam em conjunto.
A matéria vai à sanção presidencial.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 101, DE 2001
(Nº 1.733/96, na Casa de origem)
Estende à mãe adotiva o direito à licença-maternidade ao salário-materni–
dade, alterando a Consolidação das Leis
do trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, e a Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 392 da Consolidação das Leis do Trabalho aprovada pelo Decreto-Lei nº5.452, de 1º de maio
de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 392. A empregada gestante tem direito à licença-maternidade de cento e vinte dias, sem prejuízo do emprego e do salário.
§ 1º A empregada deve, mediante atestado médico, notificar o seu empregador da data do início do
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afastamento do emprego, que poderá ocorrer entre o
vigésimo oitavo dia antes do parto e ocorrência deste.
§ 2º Os períodos de repouso, antes e depois do
parto, poderão ser aumentados de duas semanas
cada um, mediante atestado médico.
§ 3º Em caso de parto antecipado, a mulher terá
direito aos cento e vinte dias previstos neste artigo.
§ 4º Fica autorizada, mediante atestado médico,
a mudança provisória de função à empregada grávida
ou em período de aleitamento.
§ 5º O empregador que, utilizando-se de qualquer
estratégia, obstar o pleno gozo, pela empregada, da licença-maternidade prevista neste artigo incorrerá em
multa, em favor da gestante de cinco vezes o salário
pago por ele à empregada gestante." (NR)
Art. 2º A Consolidação das Leis do Trabalho aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
passa a vigorar acrescida do seguinte dispositivo:
“Art. 392A. À empregada que adotar ou obtiver
guarda judicial para fins de adoção de criança será
concedida licença-maternidade nos termos do art.
392, observado o disposto no seu § 5º.
§ 1º No caso de adoção ou guarda judicial de
criança até um ano de idade, o período de licença
será de cento e vinte dias.
§ 2º No caso de adoção ou guarda judicial de
criança a partir de um ano até quatro anos de idade, o
período de licença será de sessenta dias.
§ 3º No caso de adoção ou guarda judicial de
criança a partir de quatro anos até oito anos de idade,
o período de licença será de trinta dias.
§ 4º A licença-maternidade só será concedida
mediante apresentação do termo judicial de guarda à
adotante ou guardiã."
Art. 3º A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991,
passa a vigorar acrescida do seguinte dispositivo:
“Art. 71A. À segurada da Previdência Social que
adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção
de criança é devido salário-maternidade pelo período
de cento e vinte dias, se a criança tiver até um ano de
idade, de sessenta dias, se a criança tiver entre um e
quatro anos de idade, e de trinta dias, se a criança tiver de quatro a oito anos de idade.”
Art. 4º No caso das seguradas da previdência
social adotantes, a alíquota para o custeio das despesas decorrentes desta lei será a mesma que custeia
as seguradas gestantes, disposta no inciso I do art. 22
da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
Art. 5º As obrigações decorrentes desta lei não
se aplicam a fatos anteriores à sua publicação.
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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São os seguintes os projetos publicados em virtude da aprovação do Projeto de
Lei da Câmara nº 101, de 2001.
Item 9:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 182, DE 2000
(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei da Câmara nº 101, de 2001,
e os Projetos de Lei do Senado
nºs 196, de 2000, e 125, de 2001).
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 182, de 2000, de autoria do Senador Casildo Maldaner, que
acrescenta art 392-A à Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e art. 71-A
à Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para
dispor sobre a licença-maternidade das
mães adotantes ou que tenham obtido guarda judicial de crianças e dá outras providências, tendo.
Parecer sob nº 1, de 2002, da Comissão de Assuntos Sociais, Relatora:
Senadora Ma rina Silva, favorável ao Projeto
de Lei da Câmara nº 101, de 2001, e pelo arquivamento da maté ria e dos Projetos de Lei do Sena do
nº s 196, de 2000; e 125, de 2001, que tramitam em
conjunto.
Item 10:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 196, DE 2000
(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei da Câmara nº 101, de 2001,
e os Projetos de Lei do Senado
nºs 182, de 2000, e 125, de 2001).
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado nº 196, de 2000, de autoria da Senadora Marluce Pinto, que acrescenta dispositivos ao Decreto-Lei nº 5.452, de 10 de maio de 1943, e à Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991, para dispor sobre a licença-maternidade e salário-maternidade das mães
adotantes ou com guarda judicial de crianças e dá outras providências, tendo
Parecer sob nº 1, de 2002, da Comissão de
Assuntos Sociais, Relatora:
Senadora Marina Silva, favorável ao Projeto de
101
Lei da Câmara nº , de 2001, pelo arquivamento da
matéria e dos Projetos de Lei do Senado nºs 182, de
2000; e 125, de 2001, que tramitam em conjunto.
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Item 11:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 125, DE 2001
(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei da Câmara nº 101, de 2001,
e os Projetos de Lei do Senado
nºs 182 e 196, de 2000)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 125, de 2001, de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti, que altera a redação do Artigo 392 da Consolidação das Leis do Trabalho que ”estabelece o
tempo da Licença Maternidade“, tendo
Parecer sob nº 1, de 2002, da Comissão
de Assuntos Sociais, Relatora: Senadora Marina
Silva, favorável ao Projeto de Lei da Câmara nº
101, de 2001, pelo arquivamento da matéria e
dos Projetos de Lei do Senado nºs 182 e 196,
de 2000, que tramitam em conjunto.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presidência comunica ao Plenário que, tendo em vista
acordo de lideranças partidárias, cancelou a sessão
conjunta do Congresso Nacional convocada para
hoje às 14 horas, no plenário do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 12:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 121, de 2001 (nº
2.431/2000, na Casa de origem), que denomina ”Viaduto Luiz Philippe Pereira Leite“ o
viaduto localizado no quilômetro 404 da rodovia BR-364/163, no entroncamento com a
rodovia MT-407, Rodovia dos Imigrantes, no
Município de Cuiabá-MT, tendo
Parecer sob nº 1.497, de 2001, da Comissão de Educação, Relator: Senador Jonas Pinheiro, favorável, com as Emendas
nºs 1 e 2-CE, de redação, que apresenta.
Durante o prazo regimental de cinco dias úteis, perante a Mesa, não foram oferecidas emendas à matéria.
Passa-se à discussão, em conjunto, do Projeto e
das emendas em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Votação em globo das Emendas nos 1 e 2, de redação, da Comissão de Educação, com parecer favorável.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
São os seguintes o projeto e as emendas de redação aprovados:
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 121, DE 2001
(Nº 2.431/2000, na Casa de origem)
Denomina “Viaduto Luiz Philippe
Pereira Leite” o viaduto localizado no
quilômetro 404 da rodovia BR – 364/163,
no entroncamento com a rodovia MT –
407, Rodovia dos Imigrantes, no Município de Cuiabá – MT.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O viaduto construído no quilômetro 404
da BR – 364/163, no entroncamento com a rodovia
MT – 407, conhecida como Rodovia dos Imigrantes,
no Município de Cuiabá, ser denominado “Viaduto
Luiz Philippe Pereira Leite.”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
EMENDA Nº 1 – CE
Dê-se a ementa do Projeto de Lei nº 121, de
2001, a seguinte redação:
“Denomina ‘Viaduto Luiz Philippe Pereira’ o viaduto localizado no Km 404 da rodovia BR – 364/163, no entroncamento com
a rodovia MT – 407, Rodovia dos Imigrantes, no Município de Cuiabá, Estado do
Mato Grosso.”
EMENDA Nº 2 – CE
Dê-se ao art. 1º do projeto de Lei nº 121, de
2001, a seguinte redação:
“Art. 1º Fica denominado ‘Viaduto Luiz
Philippe Pereira’ o viaduto localizado no km
404 da rodovia BR – 364/163, no entroncamento com a rodovia MT – 407, Rodovia
dos Imigrantes, no Município de Cuiabá,
Estado do Mato Grosso.”
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 13:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 292, de 2001, de iniciativa da Comissão Parlamentar de Inquérito,
destinada a investigar fatos envolvendo as
associações brasileiras de futebol, que regulamenta a profissão de agente desportivo
e dá outras providências.
Durante o prazo regimental de cinco dias úteis,
perante a Mesa, não foram oferecidas emendas à
matéria.
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Passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 292, DE 2001
(Da CPI do Futebol)
Regulamenta a profissão de agente
desportivo e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A profissão de agente esportivo é reconhecida e regulada por esta lei, sem prejuízo das disposições não colidentes contidas na legislação vigente.
Art. 2º O agente esportivo exercerá atribuições
relacionadas às atividades esportivas disciplinadas
pela Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, destacando-se a intermediação de serviços, a representação e
a negociação da transferência de atletas e de eventos.
Art. 3º Somente poderão exercer as funções de
agente esportivo as pessoas que cumpram os seguintes requisitos:
I – registro para fim específico no Ministério do
Turismo e dos Esportes;
II – contrato descrevendo as atividades, limites e
atribuições do agente em relação ao clube ou atleta
que representa;
III – registro no Banco Central e na Secretaria de
Receita Federal;
IV – firma individual ou sociedade comercial.
Art. 4º Os agentes com patrimônio ou receitas
anuais ou negócio de valor superior a seiscentos mil
reais, a critério da Secretaria da Receita Federal e do
Instituto Nacional de Seguro Social estão obrigados a
atender aos seguintes requisitos, sob pena de responsabilidade fiscal e penal:
I – elaborar as demostrações financeiras de
acordo com os padrões e princípios contábeis estabelecidos pela Lei das Sociedades Anônimas e pelo
Conselho Federal de Contabilidade, inclusive no que
diz respeito ao relatório da administração e notas explicativas;
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II – manter o livro razão analítico, contendo os
lançamentos contábeis por conta;
III – registrar de forma clara a finalidade dos lançamentos no Diário, bem como a identificação da origem e beneficiários de movimentações financeiras.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 14:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 293, de 2001, de iniciativa da Comissão Parlamentar de Inquérito,
destinada a investigar fatos envolvendo as
associações brasileiras de futebol, que regulamenta a atividade relacionada com o futebol praticado por profissionais, estabelece
normas orgânicas específicas para a prática
e administração transparente das ligas e entidades e para a responsabilidade de seus
administradores.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Moreira
Mendes.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 105, DE 2002
Senhor Presidente,
Nos termos do inciso I do art. 279 do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro adiamento da
discussão do Projeto de Lei do Senado nº 293, de
2001, a fim de que a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Educação se manifestem sobre
a matéria.
Sala das Sessões, 21 de março de 2002. – Senador Leomar Quintanilha.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra ao Senador Leomar Quintanilha, como
autor do requerimento.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, peço a palavra para defender e esclarecer o requerimento apresentado, embora reconhecendo a pertinência da propositura apresentada,
originária dos trabalhos da Comissão Parlamentar de
Inquérito, que investigou as ações relacionadas com
o futebol. Mas, por se tratar de matéria relacionada ao
desporto, entendo que seria conveniente que essa
matéria também fosse discutida pela Comissão de
Educação, que é a apropriada para tal.
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Razão por que apresento o requerimento, solicitando que seja ouvida também a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Em votação o Requerimento nº 105, de 2002, do Senador Leomar Quintanilha. (Pausa.)
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados.
Aprovado.
A matéria sai da Ordem do Dia para a audiência
da Comissão Educação e da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 15:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 294, de 2001, de iniciativa da Comissão Parlamentar de Inquérito,
destinada a investigar fatos envolvendo as
associações brasileiras de futebol, que regulamenta a profissão de árbitro de futebol
e dá outras providências.
Durante o prazo regimental de 5 dias úteis perante a Mesa, não foram oferecidas Emendas à 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 Comissão Diretora para redação
final.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 294, DE 2001
(Da CPI do Futebol)
Regulamenta a profissão de árbitro
de futebol e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A profissão de árbitro de futebol é reconhecida e regulada por esta lei, sem prejuízo das disposições não colidentes contidas na legislação vigente.
Art. 2º O árbitro de futebol exercerá atribuições
relacionadas às atividades esportivas disciplinadas
pela Lei nº 9.615, de 1998, destacando-se aquelas
inerentes ao árbitro de partidas de futebol e as de
seus auxiliares.
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Art. 3º A habilitação e os requisitos necessários
para o exercício da profissão de árbitro de futebol serão definidas em regulamento próprio.
Art. 4º É facultado aos árbitros de futebol organizar-se em associações profissionais e sindicatos.
Art. 5º É facultado aos árbitros de futebol prestar
serviços às entidades de administração, às ligas e às
entidades de prática da modalidade desportiva futebol.
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 16:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 25, DE 2001
(Nº 667, de 1999, na Casa de origem)

REDAÇÃO FINAL

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de
1990, passa a vigorar acrescida do seguinte capítulo
VI e do art. 19-I:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 25, DE 2001
Discussão, em turno único, da Redação Final (apresentada pela Comissão Diretora como conclusão de seu Parecer nº 101,
de 2002, Relator: Senador Carlos Wilson),
do Projeto de Lei da Câmara nº 25, de 2001
(nº 667/99, na Casa de origem), que dispõe
sobre a assistência domiciliar no Sistema
Único de Saúde.
A Presidência esclarece ao Plenário que, na
sessão deliberativa ordinária de 9 de outubro de
2001, foram aprovados o Projeto e a Emenda nº 1 da
CAS.
Levantada a dúvida quanto ao caráter redacional da referida emenda, esta Presidência encaminhou a matéria à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania para manifestar-se nos termos do art. 234,
parágrafo único, do Regimento Interno.
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania encaminhou à Mesa o Parecer nº 75, de 2002, lido
na sessão do dia 1º de março, que conclui pela aprovação da Emenda nº 1 da CAS como de Redação.
Feitos esses esclarecimentos, passa-se à apreciação da Redação Final da matéria.
Ao projeto poderão ser oferecidas emendas que
não envolvam o mérito até o encerramento da discussão.
Em discussão a Redação Final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Encerrada a discussão sem apresentação de
emendas, a Redação Final é considerada definitivamente aprovada, nos termos do disposto no art. 324
do Regimento Interno.
O Projeto vai à sanção.
É a seguinte a matéria aprovada:

Acrescenta capítulo e artigo à Lei
nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que
dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento de serviços correspondentes e dá outras providências, regulamentado a assistência domiciliar no Sistema Único de Saúde.

“CAPÍTULO VI
Do Subsistema de Atendimento
e Internação Domiciliar
Art. 19-I. São estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento domiciliar e a internação domiciliar.
§ 1º Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência
social, entre outros necessários ao cuidado integral
dos pacientes em seu domicílio.
§ 2º O atendimento e a internação domiciliares
serão realizados por equipes multidisciplinares que
atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora.
§ 3º O atendimento e a internação domiciliares
só poderão ser realizados por indicação médica, com
expressa concordância do paciente e de sua família."
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 17:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 325, de 2001
(nº 588/2000, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo de Cooperação Mútua entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República do Paraguai para Combater o Tráfego
de Aeronaves Envolvidas em Atividades Ilícitas Transnacionais, celebrado em Brasília,
em 10 de fevereiro de 2000, tendo
Parecer favorável, sob nº 80, de 2002,
da Comissão de Relações Exteriores e De-
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fesa Nacional, Relator: Senador Romeu
Tuma.

Lindberg Cury, com abstenção dos Senadores Eduardo Suplicy e Geraldo Cândido.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.

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 325, DE 2001
(Nº 588/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo de Cooperação Mútua entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República do Paraguai para Combater o
Tráfego de Aeronaves Envolvidas em Atividades Ilícitas Transnacionais, celebrado em Brasília, em 10 de fevereiro de
2000.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo de:
Cooperação Mútua entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do
Paraguai para combater o Tráfego de Aeronaves
Envolvidas em Atividades Ilícitas Transnacionais celebrado em Brasília, em 10 de fevereiro de 2000.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que alterem o referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do inciso I do art. 49 da
Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 18:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 376, de 2001
(nº 1.007/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão da
Rádio Globo de Brasília Ltda. Para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Brasília, Distrito
Federal, tendo
Parecer favorável, sob nº 7, de 2002,
da Comissão de Educação, Relator: Senador

É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 376, DE 2001
(Nº 1.007/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a permissão da Rádio Globo de Brasília Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Brasília, Distrito Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 210, de 1º de outubro de 1998, que renova por
dez anos, a partir de 7 de agosto de 1995, a permissão da Rádio Globo de Brasília Ltda., para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Brasília
Distrito Federal.
Art 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 19:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 400, de 2001
(nº 742/2000, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Pampa de Guaíba Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Guaíba, Estado do Rio Grande do Sul, tendo
Parecer favorável, sob nº 48, de 2002,
da Comissão de Educação, Relatora: Senadora Emília Fernandes, com abstenções
dos Senadores Eduardo Suplicy e Geraldo
Cândido.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
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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 400, DE 2001
(Nº 742/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a
permissão outorgada a Rádio Pampa de
Guaíba Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Guaíba, Estado
do Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 194, de 26 de novembro de 1999, que renova
por dez anos, a partir de 5 de setembro de 1998, a
permissão outorgada a Rádio Pampa de Guaíba
Ltda.,, para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Guaíba, 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 20:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 405, de 2001
(nº 1.048/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Fundação
Rosa Leal a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Bocaína,
Estado do Piauí, tendo
Parecer favorável, sob nº 17, de 2002,
da Comissão de Educação, Relator: Senador Freitas Neto, com abstenção do Senador Geraldo Cândido.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 405, DE 2001
(Nº 1.048/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Fundação Rosa Leal a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Bocaína, Estado do Piauí.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 400, de 31 de julho de 2000, que autoriza a
Fundação Rosa Leal a executar, por três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Bocaína, Estado do Piauí.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 21:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 410, de 2001
(nº 973/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária da Rádio Santo Antônio a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Itutinga, Estado de Minas Gerais,
tendo
Parecer favorável, sob nº 18, de 2002,
da Comissão de Educação, Relator: Senador Arlindo Porto.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 410, DE 2001
(Nº 973/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária da Rádio Santo Antônio
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Itutinga, Estado de
Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 474, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a
Associação Comunitária da Rádio Santo Antônio executar, por três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Itutinga, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 22:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 411, de 2001
(nº 981/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária Engenheiro Arcoverde –
ACENAVE a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Condado,
Estado da Paraíba, tendo
Parecer favorável, sob nº 19, de 2002,
da Comissão de Educação, Relatora: Senadora Marluce Pinto.
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 411, DE 2001
(Nº 981/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Engenheiro Arcoverde –
ACENAVE a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Condado,
Estado da Paraíba.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 498, de 23 de agosto de 2000, que autoriza a Associação Comunitária Engenheiro Arcoverde – ACENAVE a executar, por três anos, sem direto
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Condado, Estado da Paraíba.
Art. 2º Este decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 23:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 413, de 2001
(nº 1.005/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária de Rodeiro a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Rodeiro, Estado de Minas Gerais, tendo
Parecer favorável, sob nº 20, de 2002,
da Comissão de Educação, Relator: Senador Mauro Miranda.
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 413, DE 2001
(Nº 1.005/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Rodeiro a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Rodeiro, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 63, de 21 de março de 2000, que autoriza a
Associação Comunitária de Rodeiro a executar, por
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Rodeiro, Estado
de Minas Gerais.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 24
Discussão, em turno único, do Parecer
nº 41, de 2002, da Comissão de Assuntos
Econômicos, concluindo pelo arquivamento
do Ofício nº S/32, de 1999, do Banco Central do Brasil, comunicando que o Governo
do Estado do Mato Grosso do Sul emitiu, de
24.09.98 a 01.10.98, trinta e quatro cartas
de crédito para seis empreiteiras em pagamento pela prestação de serviços ou execução de obras públicas, totalizando quatro
milhões, novecentos e quarenta e três mil,
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trezentos e cinqüenta e um reais e cinqüenta centavos, sem observar a vedação prescrita no inciso II do art. 3º da Resolução nº
78, de 1998.
Em discussão o parecer, 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 Ofício S-32, de 1999, vai definitivamente ao
Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 25:
Projeto de Resolução nº 56, de 1999,
de autoria do Senador Roberto Requião,
que altera o § 3º do art. 12 da Resolução
nº 78, de 1998, que ”dispõe sobre as operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de
suas respectivas autarquias e fundações, inclusive concessão de garantias, seus limites
e condições de autorização, e dá outras providências“.
A Presidência, nos termos do art. 334, I, do Regimento Interno e do Ofício nº 2, de 2002, da Comissão de Assuntos Econômicos, declara prejudicado o
Projeto de Resolução nº 56, de 1999, que assim vai
ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 26:
Projeto de Resolução nº 91, de 1999,
de autoria do Senador Antero Paes de Barros,
que altera a Resolução do Senado Federal
nº 78, de 1998, modificando a redação do inciso II, do art. 6º e dá outras providências.
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A Presidência, nos termos do art. 334, inciso I,
do Regimento Interno, e do Ofício nº 4, de 2002, da
Comissão de Assuntos Econômicos, declara prejudicado o Projeto de Resolução nº 31, de 2000, que vai
ao Arquivo.
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 Câmara nº 121, de 2001, que, nos termos do art. 320 do
Regimento Interno, se não houver objeção do Plenário, será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Moreira Mendes.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 163, DE 2002
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 121, de 2001 (nº 2.431, de 2001,
na Casa de origem).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Lei da Câmara nº 121, de 2001 (nº
2.431, de 2001, na Casa de origem), que denomina
“Viaduto Luiz Philippe Pereira Leite” o viaduto localizado no quilômetro 404 da rodovia BR-364/163, no
entroncamento com a rodovia MT-407, Rodovia dos
Imigrantes, no Município de Cuiabá – MT, consolidando as Emendas nºs 1 e 2-CE, de redação, e promovendo alterações redacionais para adequação 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, 21 de março de
2002. – Mozarildo Cavalcanti – Edison Lobão –
Antero Paes de Barros.
ANEXO AO PARECER Nº 163, DE 2002

A Presidência, nos termos do art. 334, inciso I,
do Regimento Interno, e do Ofício nº 3, de 2002, da
Comissão de Assuntos Econômicos, declara prejudicado o Projeto de Resolução nº 91, de 1999, que vai
ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 27:

Denomina “Viaduto Luiz Philippe
Pereira” o viaduto localizado no km 404
da rodovia BR-364/163, no entroncamento com a rodovia MT-407, Rodovia dos
Imigrantes, no Município de Cuiabá, Estado do Mato Grosso.

Projeto de Resolução nº 31, de 2000,
de autoria do Senador Geraldo Althoff, que
altera dispositivos da Resolução nº 78, de
1998, para regulamentar as antecipações
de receita realizadas diretamente com contribuintes.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E denominado “Viaduto Luiz Philippe Pereira” o viaduto localizado no km 404 da rodovia
BR-364/163, no entroncamento com a rodovia
MT-407, Rodovia dos Imigrantes, no Município de Cuiabá, Estado do Mato Grosso.

MARÇO 2002
02832

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 22

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Art. 2º Esta lei 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 Moreira Mendes.
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julho de 2000, e pela Medida Provisória nº 2.193, de
23 de agosto de 2001.
Sala de Reuniões, 21 de março de 2002 - Ramez Tebet, Presidente - Edison Lobão, Relator Mozarildo Cavalcanti - Antonio Carlos Valadares.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 106, DE 2002
Senhor Presidente,
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 Lei da Câmara nº 121, de 2001 (nº 2.431/2000,
na Casa de origem), que denomina “Viaduto Luiz Philippe Pereira Leite” o viaduto localizado no quilômetro
404 da rodovia BR – 364/163, no entroncamento com
a rodovia MT – 407, Rodovia dos Imigrantes, no Município de Cuiabá – MT.
Sala das Sessões, 21 de março de 2002. –
Sebastião Rocha.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
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 sanção.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre a
mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final ao Projeto de Lei do Senado nº 291, de
2001, que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Moreira Mendes.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 164 DE 2002
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Lei do
Senado nº 291, de 2001.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Lei do Senado nº 291, de 2001, que altera dispositivos da Lei nº 9.615, de 24 de março de
1998, com a redação dada pela Lei nº 9.981, de 14 de

ANEXO AO PARECER Nº 164 DE 2002
Altera dispositivos da Lei nº 9.615,
de 24 de março de 1998, com a redação
dada pela Lei nº 9.981, de 14 de julho de
2000, e pela Medida Provisória nº 2.193-6,
de 23 de agosto de 2001.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 12-A. ............................................
.............................................................
XI – representante indicado pelas Federações de Atletas Profissionais;
...................................................."(NR)
“Art. 27. ...............................................
.............................................................
§ 2º A entidade a que se refere este
artigo poderá utilizar seus bens patrimoniais, desportivos ou sociais para integralizar
sua parcela de capital ou oferecê-los como
garantia para integralização, desde que haja
concordância da maioria absoluta da assembléia-geral dos associados e na conformidade do respectivo estatuto.
..................................................." (NR)
“Art. 27-A. ...........................................
.............................................................
§ 5º As empresas detentoras de concessão, permissão ou autorização para exploração de serviço de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, bem como de televisão por assinatura, são impedidas de patrocinar ou veicular sua própria marca e acessórios.
§ 6º A violação do disposto no § 5º implicará a eliminação da entidade desportiva
que lhe deu causa da competição ou torneio
em que a mesma se verificou, sem prejuízo
da aplicação das penalidades previstas nos
Códigos de Justiça Desportiva." (NR)
“Art. 28. A atividade do atleta profissional, de todas as modalidades esportivas, é
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caracterizada por remuneração pactuada
em contrato de trabalho firmado com entidade de prática desportiva, pessoa jurídica de
direito privado, que deverá conter, obrigatoriamente, cláusula penal para a hipótese de
transferência de atleta para outra entidade
de prática desportiva, nacional ou internacional, sem prejuízo do disposto no caput do
art. 31 desta lei.
..................................................."(NR)
“Art. 31. ..............................................
.............................................................
§ 3º Sempre que a rescisão se operar
pela aplicação do disposto no caput deste
artigo, a multa rescisória a favor do atleta
será conhecida pela aplicação do disposto
no art. 479 da CLT." (NR)
“Art. 34. ...............................................
.............................................................
Parágrafo único. Quando se tratar de
atleta profissional, uma cópia de cada contrato, de rescisão e de empréstimo deverá
ser enviada para a Federação Nacional dos
Atletas Profissionais, mediante protocolo,
sob pena de nulidade contratual." (NR)
“Art. 50. ...............................................
.............................................................
§ 3º As penas pecuniárias não serão
aplicadas a atletas ou às entidades de prática desportiva, por infrações cometidas pelas
outras categorias não-profissionais.
...................................................."(NR)
“Art. 57.................................................
.............................................................
Parágrafo único. A Federação das
Associações de Atletas Profissionais –
FAAP prestará contas, semestralmente, à
Secretaria Nacional dos Esportes do Ministério do Esporte e Turismo, dos valores recebidos nos termos do caput deste artigo,
bem como de suas respectivas destinações." (NR)
Art. 2º Esta lei 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 Moreira Mendes.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 107, DE 2002
Senhor Presidente,
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 Lei do Senado nº 291, de 2001, de iniciativa da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada
a investigar fatos envolvendo as associações brasileiras de futebol, que altera dispositivos da Lei nº 9.615,
de 24 de março de 1998, com a redação dada pela Lei
nº 9.981, de 14 de julho de 2000, e pela Medida Provisória nº 2.193, de 23 de agosto de 2001.
Sala das Sessões, 21 de março de 2002. – Senador Leomar Quintanilha.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata
apreciação da redação final.
Em discussão a vale. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação a vale.
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, parecer da Comissão Diretora oferecendo a
redação final do Projeto de Lei do Senado nº 292,
de 2001, que será lido pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Moreira Mendes.
É lido o seguinte:

PARECER Nº 165, DE 2002
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Lei do
Senado nº 292, de 2001.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Lei do Senado nº 292, de 2001, que regulamenta a profissão de agente desportivo e dá outras providências.
Sala de Reuniões da Comissão, 21 de março de
2002. – Ramez Tebet – Edison Lobão – Mozarildo
Cavalcanti – Antero Paes de Barros.
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ANEXO AO PARECER Nº 165, DE 2002
Regula a profissão de agente esportivo e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A profissão de agente esportivo é reconhecida e regulada por esta lei, sem prejuízo das disposições não-colidentes contidas na legislação vigente.
Art. 2º O agente esportivo exercerá atribuições relacionadas às atividades esportivas disciplinadas pela Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998,
destacando-se a intermediação de serviços, a representação e negociação da transferência de atletas e de eventos.
Art. 3º Somente poderão exercer as funções de
agente esportivo as pessoas que cumpram os seguintes requisitos:
I — registro para fim específico no Ministério do
Esporte e Turismo;
II — contrato descrevendo as atividades, limites
e atribuições do agente em relação ao clube ou atleta
que representa;
III — registro no Banco Central do Brasil e na
Secretaria da Receita Federal;
IV — firma individual ou sociedade comercial.
Art. 4º Os agentes com patrimônio ou receitas
anuais ou negócios de valor superior a R$600.000,00
(seiscentos mil reais), a critério da Secretaria da Receita Federal e do Instituto Nacional do Seguro Social, estão obrigados a atender aos seguintes requisitos, sob pena de responsabilização fiscal e penal:
I — elaborar as demonstrações financeiras de
acordo com os padrões e princípios contábeis estabelecidos pela Lei das Sociedades Anônimas e pelo
Conselho Federal de Contabilidade, inclusive no que
diz respeito ao relatório da administração e notas explicativas;
II — manter o livro razão analítico, contendo os
lançamentos contábeis por conta;
III — registrar de forma clara a finalidade dos
lançamentos no Diário, bem como a identificação da
origem e beneficiários de movimentações financeiras.
Art. 5º Esta lei 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 Moreira Mendes.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 108, DE 2002
Senhor Presidente,
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 Lei do Senado nº 292, de 2001, de iniciativa da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada
a investigar fatos envolvendo as associações brasileiras de futebol, que regulamenta a profissão de agente
desportivo e dá outras providências.
Sala das Sessões, 21 de março de 2002. – Geraldo Althoff.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação
da redação final.
Em discussão a vale. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação a vale.
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, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final do Projeto de Lei do Senado nº 294, de
2001, que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Moreira Mendes.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 166, DE 2002
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Lei do
Senado nº 294, de 2001.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Lei do Senado nº 294, de 2001, que regulamenta a profissão de árbitro de futebol e dá outras providências.
Sala de Reuniões da Comissão, 21 de março de
2002. – Ramez Tebet – Edison Lobão – Mozarildo
Cavalcanti – Antero Paes de Barros.
ANEXO AO PARECER Nº 166, DE 2002
Regula a profissão de árbitro de futebol e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A profissão de árbitro de futebol é reconhecida e regulada por esta lei, sem prejuízo das disposições não colidentes contidas na legislação vigente.
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Art. 2º O árbitro de futebol exercerá atribuições
relacionadas às atividades esportivas, disciplinadas
pela Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, destacando-se aquelas inerentes ao árbitro de partidas de futebol e as de seus auxiliares.
Art. 3º A habilitação e os requisitos necessários
para o exercício da profissão de árbitro de futebol serão definidas em regulamento próprio.
Art. 4º É facultado aos árbitros de futebol organizar-se em associações profissionais e sindicatos.
Art. 5º É facultado aos árbitros de futebol prestar
serviços às entidades de administração, às ligas e às
entidades de prática da modalidade desportiva de futebol.
Art. 6º Esta lei 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 Moreira Mendes.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 109, DE 2002
Senhor Presidente,
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 Lei do Senado nº 294, de 2001, de iniciativa da
Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar fatos envolvendo as associações brasileiras
de futebol, que regulamenta a profissão de árbitro de
futebol e dá outras providências.
Sala das Sessões, 21 de março de 2002. – Senador Geraldo Althoff.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
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) – Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento nº 103,
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de 2002, de urgência, lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara nº 05, de 2002.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria a que se refere figurará na Ordem do
Dia da segunda sessão deliberativa ordinária, nos termos do art. 345, inciso II, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento nº 101,
de 2002, lido no Expediente, de autoria do Senador
Romeu Tuma e de outros Srs. Senadores, solicitando que o tempo destinado aos oradores da Hora do
Expediente da sessão do dia 11 de abril próximo
seja dedicado a reverenciar a memória de Ginetta
Caliari, representante exponencial do Movimento
Focolares do Brasil, pelo transcurso do primeiro ano
de sua morte.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento nº 68,
de 2002, lido em sessão anterior, da Senadora Maria do Carmo Alves, solicitando, nos termos regimentais, a inserção em Ata de voto de profundo pesar pelo assassinato da Senadora colombiana Marta
Catalina Daniels, ocorrido no dia 2 do corrente mês.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queriam permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Na sessão do último dia 12 foi lido e deixou de ser apreciado, em virtude de obstrução declarada por Líderes
Partidários, o Requerimento nº 67, de 2002, do Senador Eduardo Suplicy e de outros Srs. Senadores,
solicitando, nos termos regimentais, a inserção em
Ata de voto de profundo pesar pelo falecimento do
economista e Nobel de economia em 1981, James
Tobin, ocorrido no dia 11 do corrente mês.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento nº 64, de
2002, lido em sessão anterior, da Senadora Emilia
Fernandes e de outros Srs. Senadores, solicitando,
nos termos regimentais, a inserção em Ata de voto de
profundo pesar e apresentação de condolências à família, ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul e à
Assembléia do Estado pelo falecimento do Sr. Luiz
Carlos Barbosa Lessa, escritor, tradicionalista e historiador gaúcho, ocorrido no dia 11 do corrente mês, na
cidade de Camaquã, Rio Grande do Sul.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento nº 47,
de 2002, lido em sessão anterior, do Senador Mozarildo Cavalcanti e de outros Srs. Senadores, solicitando que o tempo destinado aos oradores da Hora
do Expediente da sessão do dia 20 de agosto próximo seja dedicado a homenagear a Maçonaria brasileira pelo transcurso do Dia do Maçom.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Em
sessão anterior, foi lido o Requerimento nº 76, de
2002, do Senador Roberto Requião, solicitando, nos
termos dos arts. 70 e 71 da Constituição Federal,
sejam prestadas pelo Tribunal de Contas da União
informações sobre auditorias e inspeções realizadas
por aquele Egrégio órgão em processos referentes a
obras no Estado de Goiás, às construtoras Caiapó e
Guimarães Castro, à Fundação Pró-Educar, a parentes ou servidores daquele Tribunal que estariam
envolvidos em irregularidades e cópia integral do
Processo do Tribunal de Contas nº 008.044/96-6.
Cópias do requerimento encontram-se à disposição das Srªs e dos Srs. Senadores em suas respectivas bancadas.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
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A Presidência tomará as providências necessárias para fazer cumprir a deliberação do Plenário.
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:
OF. Nº 27/2002 – GLPSB
Brasília, 19 de março de 2002
Senhor Presidente,
Em atendimento ao Of. nº SF/94/2002, indico os
Senadores do PSB que irão compor a Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pelo Requerimento nº 3,
de 2002, destinada a “investigar as discrepâncias entre as pesquisas eleitorais realizadas durante o processo eleitoral do ano 2000 e os resultados das respectivas eleições, nos municípios que indica”.
Titular
Ademir Andrade

Suplente
Paulo Hartung

Atenciosamente, – Senador Ademir Andrade,
Líder do PSB.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presidência designa os Srs. Senadores Ademir Andrade, como titular, e Paulo Hartung, como suplente,
para comporem a Bancada do PSB na Comissão
Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 3, de 2002, destinada a investigar as
discrepâncias entre as pesquisas eleitorais realizadas durante o processo eleitoral do ano de 2000 e
os resultados das respectivas eleições, nos municípios que menciona.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Presidente, peço a palavra, como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra ao nobre Senador Moreira Mendes,
como Líder.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, farei uma rápida comunicação
para que também o Senador Sebastião Rocha possa usar a tribuna. Peço a V. Exª que, se necessário,
prorrogue a sessão para que S. Exª faça seu discurso.
Comunico ao Plenário desta Casa que, há poucos minutos, recebi uma ligação da Prefeita Lúcia Teresa, do Município Espigão do Oeste, no meu Estado,
dando-me conta de uma possível invasão na reserva

404

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Março de 2002

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

indígena da tribo dos Cintas-Largas, no rio Roosevelt,
naquele Município, pela Polícia Federal. Informou-me
a Prefeita que cerca de 80 homens da Polícia Federal
estariam se deslocando para o local com a finalidade
de retirar da reserva cerca de 3 mil garimpeiros que lá
estão explorando ouro. Penso que a Polícia Federal
tem que cumprir com sua missão. Os garimpeiros,
verdadeiramente, não podem atuar dentro de uma reserva indígena. Mas desejo fazer duas reflexões.
A primeira delas é que é urgente, urgentíssimo,
que o Congresso Nacional vote o Projeto de Lei do
Senador Romero Jucá, que propõe a regulamentação
das atividades mineradoras dentro das reservas indígenas. O que está acontecendo em Rondônia se deve
ao fato de este projeto de lei ainda não ter sido discutido e aprovado na Câmara dos Deputados. No Senado
Federal, ele já foi aprovado. É esse o meu apelo.
Imaginem o drama causado hoje àqueles 3 mil
garimpeiros que lá estão porque houve, no mínimo,
omissão da Funai. Serão causados sérios problemas
para o Município de Espigão do Oeste, para a Prefeita
e para a comunidade, tanto para os garimpeiros
quanto para os índios.
Portanto, faço essa comunicação e esse apelo
veemente aos Colegas da Câmara dos Deputados
para que votem esse projeto de lei, a fim de que a atividade de garimpo, que hoje se realiza na reserva dos
Cintas-Largas de forma ilegal, possa ser realizada
dentro da legalidade.
Fica aqui a reflexão.
Sr. Presidente, gostaria também de pedir à Polícia Federal que tenha todo o cuidado possível – e sei
que vai ter – no trato dessa questão para se evitar
maior confronto com os garimpeiros. Que os danos
não sejam maiores do que os já causados ao meio
ambiente.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra ao nobre Senador Sebastião Rocha,
como último orador inscrito.
S. Exª dispõe de seis minutos para o seu pronunciamento.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje, no
mundo todo se comemora o Dia de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial.
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Dizem que a África é o berço da Humanidade.
Eu diria que a África é a pátria-mãe da Humanidade.
E que o Brasil e os brasileiros muito devem à África e
ao povo africano.
Sr. Presidente, faço esta homenagem, nesta tarde, em meu nome e em nome do meu Estado, o Amapá, e também na condição de Relator do Projeto do
eminente Senador José Sarney, a quem cumprimento
neste momento pela iniciativa de apresentar o projeto
que estabelece quotas para ingresso da população
negra nas universidades e nos concursos públicos.
Como Relator desta matéria, já informei ao Plenário que concluí o meu relatório e o apresentei na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do
Senado Federal. Eu estava num esforço para que
este projeto pudesse ser votado no dia de ontem,
quarta-feira, exatamente às vésperas do dia de hoje,
que é o Dia de Luta pela Eliminação da Discriminação
Racial. Infelizmente, uma audiência pública, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, inviabilizou a votação deste importante projeto para o Brasil e
para os brasileiros.
Em substituição ao Projeto do Senador José
Sarney, apresento um substitutivo, que estabelece o
princípio das ações afirmativas para a população brasileira afro-descendente, modificando a nomenclatura apresentada pelo eminente Senador José Sarney,
que prevê quotas para a população negra no Brasil. O
projeto, além de estabelecer ações afirmativas nas
áreas do ensino e do emprego público, avança também na área da política, quando prevê que os partidos deverão criar mecanismos para facilitar a participação de afro-descendentes.
Campanhas educativas, por intermédio dos governos, sobretudo o Federal, para que o povo brasileiro assimile as idéias das ações afirmativas e possa
também o Governo, por meio do Poder Executivo,
contribuir para a reversão dos índices que entristecem a todos nós, que nos envergonham a todos, os
índices da desigualdade entre a população afro-descendente ou população negra e o restante da população brasileira.
É bom que se diga que a população brasileira
afro-descendente representa hoje, no contingente de
brasileiros, aproximadamente de 45% a 48%, segundo dados do Ipea.
E as desvantagens, as desigualdades sociais e
raciais estão permanentemente presentes no
dia-a-dia, seja na hora que a jovem ou o jovem negro
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busca um emprego num shopping, ou numa indústria, ou num comércio de qualquer natureza, ou numa
empresa de qualquer natureza, pela sua cor, não é
raro os casos em que esses jovens são discriminados. Essa discriminação, embora velada, embora não
se possa dizer que no Brasil tenhamos ódio racial,
mas a discriminação está expressa nos índices oficiais do Governo, quer seja na área, por exemplo, do
Ensino Superior, onde apenas 2% do contingente universitários, ou do número de universitários são negros. De toda a população negra, somente 5% alcançam a universidade. Esses índices se repetem quando se fala de moradia, quando se fala de mortalidade
infantil, quando se fala de salário, quando se fala
numa comparação de gênero, por exemplo, entre a
mulher branca e a mulher negra.
Então, o Projeto do Senador José Sarney, por
mim relatado, tem esta virtude, tem este condão de
ser um marco na história do Brasil, para que, daqui
por diante, a partir da aprovação deste projeto – e espero que ele tenha uma tramitação rápida na Câmara
dos Deputados, já que não foi tão rápido aqui no Senado, pois tramita nesta Casa desde 1999, embora eu
tenha assumido a relatoria somente em abril do ano
passado –, este projeto possa, de fato, delimitar a
fase anterior a ele, no qual, como eu disse, embora
sem o ódio racial evidente, os índices atestam os níveis de desigualdades raciais e sociais gritantes entre
a população negra afro-descendente e a população
branca.
Sr. Presidente, a expectativa que tenho é que
nos próximos quinze dias, passada a Semana Santa,
possamos votar definitivamente esse projeto na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. Será uma luz no fim do túnel para que as eqüidades raciais e sociais possam estar mais próximas no
contexto de nossa população. Há inúmeras modificações no contexto da legislação brasileira, a partir desta lei. Lamentavelmente, em virtude da extensão da
pauta, não terei tempo suficiente para detalhar um
pouco mais o meu relatório e também discutir um
pouco mais essa questão das profundas desigualdades raciais e sociais que demarcam bem as diferenças entre a população negra e o restante da população brasileira.
Sr. Presidente, concluo pedindo a V. Exª a transcrição nos Anais da Casa, na íntegra, do meu pronunciamento.
Muito obrigado.
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SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR SEBASTIÃO
ROCHA:
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, minha presença na tribuna do Senado Federal, nesta oportunidade, tem como objetivo prestar
homenagens à população afro-descendente de todo
mundo, particularmente à população brasileira
afro-descendente. O mundo todo já acordou para a
necessidade de justiça que precisamos ter para com
estes povos, reparando os danos causados ao longo
de vários séculos, com a escravidão. Hoje, 21 de março, comemora-se o Dia da Luta pela Eliminação da
Discriminação Racial, mais uma data que nos convida a repensar sobre esta questão.
E o Congresso Nacional não pode se esquivar
deste convite. E por este motivo gostaria de parabenizar o Excelentíssimo Senador José Sarney, pela iniciativa do Projeto de Lei do Senado nº 650, de 1999, o
qual tive a honra de ser o Relator. Este projeto visa
instituir ações afirmativas em prol da população brasileira afro-descendente. Como Relator, tive a oportunidade de estar em contato com varias organizações,
governamentais e não-governamentais que se debruçam sobre a questão, o que me permitiu ir mais além
em meu voto, apresentando um substitutivo, no último
dia 13 à Comissão de Constituição Justiça e Cidadania, que vai além da instituição de cotas de vinte por
cento para acesso aos cargos e empregos públicos,
universidades públicas e privadas e para o Fundo de
Financiamento ao Estudante do Ensino Superior
(FIES). Este substitutivo prevê esforços em conjunto
com o Poder Executivo para desenvolver campanhas
educativas e informativas; para rever o conteúdo dos
livros didáticos; para promover mecanismos de incentivo para a participação dos afro-descendentes no cenário político nacional; e, para estabelecer planos de
inclusão desta população em empresas privadas que
se disponham a participar de processos de licitação,
com a alteração da Lei nº 8.666/93. Outra previsão do
projeto consiste na forma de acesso. Para acesso às
ações, prevalece o princípio da autodeclaração, sendo considerados beneficiários os afro-descendentes
de cor preta ou parda. E para garantir a padronização
do recorte racial, a inscrição da cor e das características étnico-culturais nos assentos de nascimento, com
a alteração da Lei nº 6.015/73, que regulamenta os
registros públicos. Também está sendo prevista a
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averbação gratuita dos documentos de identificação
dos candidatos e a análise da situação socioeconômica dos afro-descendentes nos censos e pesquisas
estatísticas.
E se foi possível chegar a estas ações, a meu ver,
mais efetivas, não posso esquecer da colaboração de
várias organizações: O IBGE. nas pessoas do Senhor
Sérgio Besserman Viana, presidente do instituo e da
Senhora Ana Saboia o Conselho Nacional de Defesa da
Mulher, órgão vinculado ao Ministério da Justiça, na
pessoa da Senhora Wânia Sant’Anna; o IPEA, na pessoa do Senhor Ricardo Henriques; a Fundação Cultural
Palmares, e seu presidente Senhor Carlos Moura: o
MEC; a Senhora Cleide de Oliveira Lemos, consultora
legislativa do Senado; e tantas outras organizações
com as quais estive em contato, como o Escritório Nacional Zumbi dos Palmares; o Centro de Estudos das Relações do Trabalho e Desigualdade, a Comunidade Bahá’I e o Instituto Axé Ilê Obá.
Também não posso esquecer da valiosa contribuição prestada pelos Excelentíssimos Senhores,
Senador Geraldo Cândido, Senador Eduardo Suplicy,
Senador Francelino Pereira e Senador Jefferson Péres, que apresentaram propostas e emendas importantes para que o projeto alcançasse a plenitude no
atendimento e na melhoria das condições de vida da
população negra no Brasil. Uma população que, conforme já afirmei nesta tribuna, e de acordo com os números do IBGE, representam 48% da população brasileira. Contudo, infelizmente, a sociedade brasileira,
sob um racismo velado, não cria oportunidades para
a integração dos afro-descendentes. Enquanto um
homem branco recebe, em média, 6,3 salários mínimos e uma mulher branca, 3,6 mínimos, o homem negro recebe 2,9 salários e a mulher negra, 1,7. Senhor
Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, essa
mesma sociedade que não se diz racista tem 79%
das mulheres negras ocupando atividades manuais.
Essa mesma sociedade que se diz igualitária marginaliza a população brasileira afrodescendente à condições de pobreza, vetando o acesso desta população à saúde, à educação, destinando-a à cargos para
servir os 52% restantes da população brasileira, que
é composta de índios, europeus e asiáticos, e com altíssimos índices de miscigenação. E isso tanto é verdade que estatísticas sobre a violência e sobre a mortalidade no Brasil apontam os afro-descendentes
como as maiores vítimas, mesmo quando atores. As
estatísticas são tão alarmantes que, tornou-se obrigatória a inscrição da cor nas certidões de óbito, desta forma, o brasileiro nasce sem cor, mas morre com
cor.
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Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, eu pergunto, será que, como representantes
do povo, podemos esquecer 48% da população brasileira? Será que podemos continuar nos esquivando
da responsabilidade de a eles fornecer condições dignas de vida e a integração com a sociedade, de forma
justa? Por diversas ouvi que cotas são políticas discriminatórias. Mas é preciso entender que existe discriminação e discriminação. Uma é negativa e prejudica
a participação deste segmento na sociedade. A outra
é positiva. Reconhece que existe um setor, carente,
que precisa ser atendido. As cotas são uma discriminação positiva, uma ação positiva. O objetivo não é
privilegiar qualquer segmento, mas sim, dar condições justas de competição, porque os demais setores
estão viciados e precisamos tomar atitudes mais urgentes. Para que a educação em suas bases atende
para a realidade de que crianças brancas tem mais
acesso à educação do que as crianças negras e realize as reformas necessárias para modificar tal realidade; para que a saúde perceba que a população
afro-descendente tem carências específicas, como a
anemia falciforme que não é tratada da forma adequada, principalmente pela saúde pública.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, espero que neste dia de luta possamos refletir sobre todas estas questões e outras tantas sobre
as quais poderia passar horas falando a respeito.
Atentemos que é uma obrigação da sociedade reparar os danos que nós mesmo causamos, ao aceitarmos a escravidão no passado e ao aceitarmos as políticas excludentes do presente.
Relembremos Rui Barbosa e tratemos com
igualdade os iguais e com desigualdade os desiguais, à
medida que se desigualam. Pensemos nas contribuições culturais dos africanos à realidade brasileira, que
nos presenteou com um povo forte, que não foge à luta
e é belo por natureza. Mostremos ao mundo que estamos lutando em busca da promoção da igualdade e
aplicando ações afirmativas, não só nas Conferências
mundiais, mas também nas ações do nosso dia-a-dia. A
sociedade e primordialmente ao Estado, cabe a tarefa
da promoção dos homens e das mulheres, de realizar
ações voltadas para uma crescente melhoria da qualidade de vida, estando sempre a serviço da comunidade, conscientizando a todos os indivíduos de participação de cada um nesta melhoria.
Façamos jus a este 21 de março, Dia da Luta
pela Eliminação da Discriminação Racial, e lutemos.
Convoco aqui não só os Excelentíssimos Senadores,
mas à sociedade como um todo a movimentar-se em
prol de um Brasil sem preconceito, sem discrimina-
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ção. Aos que já estão nesta luta, meus parabéns! Aos
que estão acordando para ela, meus parabéns! Contem com o meu apoio, e com certeza com o apoio
desta Casa. Aos que ainda não perceberam a realidade, atitude! Aos negros, aos afro-descendentes, reafirmo minhas homenagens por todas as conquistas e
por esta data.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O requerimento de V. Exª será atendido com a publicação, na
íntegra, do discurso.
Não há mais oradores inscritos.
Os Srs. Senadores Romero Jucá, Ademir
Andrade, Carlos Bezerra, Geraldo Cândido e João
Alberto Souza enviaram discursos à Mesa para serem publicados, na forma do disposto no art. 203 do
Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, proponho a todos os que me ouvem neste momento fazermos uma
pausa no corre-corre de hoje, na sucessão interminável dos afazeres diários, na lista dos compromissos
registrados na agenda, para abrirmos um pequeno
espaço – pequeno mesmo, não mais do que 10 minutos! –, em que iremos tratar de um assunto da mais
alta relevância, do qual depende o sucesso das novas
gerações. Mais ainda: do qual dependem os caminhos da humanidade no futuro. O assunto de que
quero tratar é a criança, a situação da infância no
mundo, tal como se apresenta hoje. O transcurso do
Dia da Infância, que se comemora no dia 21 de março, nada mais é do que um mero pretexto de oportunidade, já que o tema infância é da ordem de máxima
gravidade, e não pode se conter nas homenagens de
um único dia no ano.
Proponho que pensemos juntos sobre a situação das crianças na face da Terra e tentemos descobrir, cada um de nós, não importa onde e quando,
uma forma de nos engajarmos em favor da criança,
de seu direito sagrado de crescer em paz, de desenvolver integralmente suas capacidades, de tornar-se
um adulto preparado para os mais diversos embates
da vida.
Digo isso, Senhores, motivado pela leitura de
um relatório do Fundo das Nações Unidas para a
Infância, o UNICEF, intitulado “Situação Mundial da
Infância 2002”. Tal documento destaca como palavra
de ordem a ”liderança“. Ele conclama as lideranças de
todos os continentes e de todos os setores da socie-
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dade para se engajarem em ações em prol da criança. Enfatiza a necessidade de proporcionar às crianças o melhor começo de vida possível. Além disso, o
relatório fornece exemplos de como as pessoas podem demonstrar seu compromisso para com o
bem-estar da criança.
De certa forma, pretendo fazer de meu pronunciamento também uma conclamação. Uma conclamação a todos os que estiverem me ouvindo e, particularmente, às lideranças que assomam nos quatro
cantos de nosso País. Uma conclamação para que
busquem uma forma de também se comprometerem
com o direito da criança de crescer com saúde, paz e
dignidade.
Não podemos esperar que os governos, os
mandatários, os poderes constituídos possam, apenas em seu âmbito de ação, fazer valer os direitos das
crianças. É evidente que políticas públicas bem planejadas e orientadas são ferramentas essenciais
para reunir recursos e alavancar ações visando o
bem-estar da criança. Mas sem o empenho generalizado da sociedade, de suas organizações e de cada
pessoa em particular, não conseguiremos dar às crianças a qualidade de vida necessária ao seu desenvolvimento integral.
Basta dar uma olhada à nossa volta para vermos quanto tem de ser feito pela criança. Quantos
meninos e meninas não vão à escola? Quantos estão
doentes? Quantos vivem nas ruas, pedindo aqui e
acolá? Quantos já se iniciaram no mundo da criminalidade? Quantos já se envolveram com drogas? Quantas meninas já se prostituíram, sequer chegadas à
puberdade?
Pelo mundo todo, há também muito a fazer. Já
transcorreu mais de uma década da realização da
Cúpula Mundial pela Criança, de 1990. Muitos de nós
esperávamos que esse período de tempo fosse suficiente para alterar substancialmente a situação da criança. Queríamos vê-la entrar no novo milênio ostentando as conquistas e os avanços com passo seguro
e face erguida. Mas muitas cruzaram o umbral da
nova época cabisbaixas e com andar hesitante... O
progresso foi desigual.
Às evidências de realizações vitoriosas, somam-se fracassos desanimadores. Parece que a distribuição do progresso no universo infantil acompanhou a tirania dos países ricos e suas grandes corporações financeiras: sangram os países pobres com dívidas monstruosas para que as crianças do lado rico
tenham o luxo e o supérfluo!
Vou fazer um balanço rápido da situação mundial da infância, Senhor Presidente! Veremos que, na
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última década, os resultados foram diversos. Os dados constam do relatório mencionado, em palavras
do senhor Kofi Annan, Secretário-Geral das Nações
Unidas.
“Hoje, 3 milhões de crianças menores
de 5 anos deixam de morrer a cada ano,
graças, em grande parte, aos programas de
imunização e esforços empreendidos pelas
famílias e comunidades. Nos países em desenvolvimento, 28 milhões de crianças até
os 5 anos deixaram de sofrer os efeitos debilitantes da desnutrição. Em mais de 175
países, a poliomielite foi erradicada. Em
104, o tétano neonatal foi eliminado. Ainda
assim, a despeito desses progressos, mais
de 10 milhões de crianças ainda morrem
por falta de prevenção de doenças, aproximadamente 600 milhões ainda vivem na pobreza e mais de 100 milhões – a maioria delas meninas – estão fora das escolas.”
A Cúpula Mundial refletiu as esperanças do
mundo para as crianças. Foi estabelecido um grande
contingente de medidas a serem implementadas até
o ano 2000. Eram metas ambiciosas visando reduzir a
mortalidade infantil, aumentar a cobertura imunológica, fornecer educação básica, universalizar o acesso
à água potável, entre outras. O mundo passou a ver
as ações dirigidas à sobrevivência, o desenvolvimento, a proteção e a educação infantis não mais como
objeto de caridade, mas como uma imposição legal,
ratificada por líderes governamentais do mundo todo.
A causa da criança, talvez pela primeira vez na história da humanidade, encontrava-se no centro da pauta
mundial.
Onze anos depois, estamos nós a nos perguntar: as metas foram atingidas? A situação das crianças melhorou? As promessas foram cumpridas? Vamos fazer uma projeção para termos as respostas a
tais indagações. Tomemos o grupo das crianças nascidas em 1990, ano da Cúpula Mundial pela Criança.
Vamos reduzi-lo proporcionalmente a um grupo de
100 crianças, para tornar a visualização mais compreensível. Como serão essas crianças e o que terão
vivido nos últimos 10 anos? Os dados constam do relatório do Unicef Situação Mundial da Infância 2000.
Dessas 100 crianças, 55 teriam nascido na Ásia, sendo 19 na Índia e 18 na China. Oito teriam nascido na América Latina e
Caribe, sete no Oriente Médio e Norte da
África, 16 nos países africanos ao sul do Saara, seis na ECO/CEI e Estados Bálticos e
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oito em países industrializados. Trinta e três
dessas crianças não teriam sido sequer registradas no momento do nascimento: como
resultado, oficialmente elas não existiriam
nem possuiriam nacionalidade reconhecida.
Sem um documento oficial provando idade e
identidade, muitos não teriam qualquer
acesso a sistema de saúde ou escola.
Cerca de 32 crianças menores de 5
anos sofreriam de desnutrição e 27 não teriam sido vacinadas contra quaisquer doenças. Nove morreriam antes dos 5 anos. Das
91 crianças remanescentes, 18 não freqüentariam a escola; dessas, 11 seriam meninas.
Dezoito não teriam acesso à água portável e
39 viveriam sem saneamento básico.“
Vejam por que disse anteriormente que muitos
de nós nos frustramos ao esperar mais do que
aconteceu nesses últimos 10 ou 11 anos. A diferença entre as experiências de vida e condições de sobrevivência desse grupo de 100 crianças, comparado com um grupo de crianças que estavam com 11
anos em 1990 não é tão grande quando esperava a
comunidade internacional, ao se reunir na Cúpula e
firmar tantas metas ambiciosas!
Não quero dizer com isso que o trabalho da
Cúpula fracassou. Ou que foi em vão. Muita coisa melhorou, como relatei em passagem anterior. O que se
deve aproveitar desse balanço é que os esforços em
prol do bem-estar das crianças não podem ser abandonados. Sequer arrefecidos. Há muito por fazer.
É por isso que, secundando o chamamento do
UNICEF às lideranças do mundo todo, faço aqui minha modesta, porém firme e sincera conclamação
aos líderes de meu País e a todos os que puderem
das minhas palavras tomar conhecimento. A infância
ainda está no centro da pauta mundial. Ainda está no
centro da pauta nacional. Ainda deve constar da
agenda dos mais graves assuntos de nosso País.
É banal e corriqueira, mas vale a pena repetir a
idéia mais uma vez, dada sua força de verdade. Somos responsáveis pela geração que vai nos suceder
amanhã. Se não cuidarmos da infância hoje, a história nos cobrará mais adiante o que deixamos de fazer
agora. Aliás, não precisaremos esperar que a inquisição nos venha dos livros de história. Nossos filhos e
netos mesmos serão os primeiros a nos inquirir acerca de nossa omissão ou de nossa conivência com a
situação injusta das crianças de hoje!
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado a todos.
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O SR ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nesta oportunidade,
quero tecer alguns comentários sobre a visita ao Brasil do Sr. Jean Ziegler, relator-especial da Comissão
de Direitos Humanos das Nações Unidas para o Direito à Alimentação.
A imprensa deu grande destaque às observações do enviado especial da ONU que se pronunciou
sobre as desumanas condições sociais em que vive
significativa parcela da população brasileira.
Idêntico destaque também foi dado às reações
do Presidente Fernando Henrique Cardoso e de sua
equipe, que refutaram as opiniões emitidas pelo Sr.
Ziegler, que, vale ressaltar, é professor de sociologia
na Sorbonne.
É de estranhar, Sr. Presidente, a reação aparentemente indignada do Presidente e seus auxiliares,
pois as informações trazidas pelo representante da
ONU não são propriamente novidades. A maioria delas foi extraída de documentos oficiais, elaborados
por órgãos do próprio Governo.
Tudo indica que a origem da indignação governamental fica por conta do autor dos comentários e
não dos vergonhosos indicadores sociais. Dessa vez,
o Governo parece ter sentido o golpe. Afinal de contas, a crítica objetiva e contundente foi proferida por
representante de respeitado organismo internacional
como a ONU.
Não é novidade para ninguém o fato de que 25
milhões de brasileiros vivem em condições de absoluta miséria, passando fome e toda sorte de necessidades. Esse quadro mostra-se ainda mais terrível, quando nos lembramos que esse contingente populacional
vive em um País que produziu, no ano passado, a safra recorde de 100 milhões de toneladas de grãos.
Como explicar para nossa gente e para a comunidade
internacional que um dos ”celeiros do mundo“ possui
um exército de famintos.
Em especial, um comentário do Professor suíço
causou muito mal-estar aos interlocutores do Governo brasileiro. Palavras do Sr. Ziegler: “um País como o
Brasil, com riqueza cultural, economia extremamente
avançada e onde a democracia existe, morrer de
fome é um ato de violência”.
Fiel a seu discurso, o representante da ONU informou que, em seu relatório, irá recomendar a criação de uma comissão de controle de direitos humanos, focalizada na alimentação. Disse que a violação
dos direitos humanos deve ser considerada crime federal, para que “massacres” como o de Eldorado de
Carajás – onde foram ceifadas as vidas de quase vin-
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te trabalhadores rurais – não fiquem impunes. Além
disso, manifestou opinião de que os sem-terra acampados devam receber títulos de propriedades, e que
seja feita a reforma agrária, com a elaboração de uma
lei que limite a concentração da propriedade da terra
nas mãos de poucos. Importante destacar que o professor Ziegler foi enfático ao recomendar a implementação de uma política de renda mínima para garantir o
bem-estar do trabalhador e de sua família.
O representante da ONU também se ocupou do
tema violência. Tomando por base o relatório do SUS
(Sistema Único de Saúde), que contabilizou 135 mil
mortes violentas por ano no País, e o relatório divulgado pelo Ministério da Justiça, que revelou a ocorrência de mais de 40 mil assassinatos por ano, o
Sr. Ziegler afirmou que há uma guerra social no Brasil.
E disse mais ”Para a ONU, 15 mil mortos por ano são
indicador de guerra".
Sr. Presidente, o assombroso número de assassinatos e de mortes violentas no País não é novidade.
Está funcionando nesta Casa, em caráter de urgência, uma Comissão Especial para abordar a questão
da violência pública, que é gravíssima, especialmente
nas grandes cidades. Todos sabemos que a violência
tem suas raízes mais profundas na miséria. Segundo
pesquisas de opinião, a violência é considerada o
principal problema do País pela população brasileira.
Por isso, são inconcebíveis as reações de membros
do Governo que classificou o relator da ONU como
”louco“ ou ”desequilibrado“. Desequilibrado é quem
distorce a realidade. E a realidade mostra como estão
acuadas as pessoas nas grandes cidades, sitiadas
pelo crime organizado.
De fato, as palavras proferidas pelo representante da ONU, que visitou grotões do Pais por 18 dias,
foram duras. Duras, porém verdadeiras. Não é motivo
de orgulho, falo como brasileiro, ver o Brasil comparado às mais pobres nações da África. É vergonhoso
ouvir que ”no Brasil a fome é um genocídio, não uma
fatalidade, porque a responsabilidade é de ordem social e não da natureza“.
Apesar disso, Sras e Srs. Senadores, temos que
admitir: está é a pura realidade. Em vez de rebater as
críticas e tentar desqualificar aquele que aqui esteve
em missão oficial, o Governo deveria agir. Tirar do papel, por exemplo, o Plano de Segurança Pública, criado há cerca de dois anos, e que até agora não foi convenientemente posto em prática.
Em vez de aceitar as imposições do FMI, de promover um superávit absurdo nas contas públicas para
pagar juros extorsivos a banqueiros internacionais, o
Governo deveria fazer investimentos maciços em po-
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líticas sociais continuadas, em saneamento, em saúde e não enganar o povo com programas eleitoreiros,
visando maquiar a realidade.
O que o Representante da ONU disse não é diferente daquilo que temos dito e repetido por várias
vezes. Não é diferente do que têm dito inúmeras entidades que estão verdadeiramente preocupadas com
os problemas do País, como a CNBB, o MST, entre
várias outras que já foram taxadas de retrógradas, jurássicas e ”neobobas“, para usar expressões do vocabulário comum do Presidente da República, quando quer fugir ao debate.
O Brasil precisa de um governo sério, consciente dos problemas internos e com coragem para enfrentá-los. O povo brasileiro precisa estar atento para
os debates que ocorrerão ao longo deste ano, em torno das eleições. É preciso prestar muita atenção aos
programas de governo, que serão apresentados pelos vários candidatos à Presidência da República e
também aos Governos dos Estados, pois, a oportunidade de mudarmos para melhor, passa pelas eleições de outubro. E, quem sabe, a partir do próximo
ano, como o País nas mãos de um governo sério voltado para os nossos problemas internos, não tenhamos de ouvir, envergonhados, críticas sobre nossos
indicadores sociais, proferidas pela ONU e pela comunidade internacional.
Era o que tinha a dizer.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) –
Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, com base nas
pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o especialista do IPEA, Luiz Parreiras, mostra
que o recuo da taxa de atividade média na década
passada foi pressionado pelos mais jovens. Entre os
indivíduos de 15 a 17 anos, ela despencou de 35,8%,
em 1991, para 19,4%, em 2000 – uma queda de 16
pontos percentuais! Na faixa etária de 18 a 24 anos, o
recuo foi menor, de 5 pontos percentuais. A partir dessa faixa de idade, a taxa começa a subir e só volta a
cair quando se chega ao grupo das pessoas com
mais de 60 anos.
Isso significa que nosso jovem está enfrentando
mais entraves e dificuldades para ingressar no mercado de trabalho. O País parece não estar preparado
para dar conta dos jovens que passam a ter maturidade para trabalhar. Essa é a face perversa da realidade
que esses números nos permitem ver.
Existe uma face positiva, contudo, que pode explicar, ao menos parcialmente, a retração de tal faixa
etária no grupo da população em atividade. Os brasileiros mais jovens estão adiando a entrada no merca-
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do de trabalho para estudar. Reparemos que, de 1991
a 1999, a cobertura do ensino médio subiu de 66%
para 84% na população de 15 a 17 anos.
Se observarmos o gráfico da atividade média no
período de 1991 a 2000, vamos verificar que a evolução das taxas vem caindo, ao longo da década, do patamar de 61% para pouco mais de 58%. E pior: até julho de 2001, o índice caíra mais um pouco e já estava
por volta de 56%.
Esses números foram obtidos pela Pesquisa
Mensal de Emprego do IBGE. A taxa é calculada dividindo-se a População Economicamente Ativa (PEA)
pela População em Idade Ativa (PIA). Integra a PEA a
população ocupada, além daqueles que procuraram
emprego na semana anterior à pesquisa, classificados como desempregados. A PIA é composta por todos os brasileiros com mais de quinze anos.
O que está ocorrendo, portanto, no Brasil? É
cada vez menor a proporção de pessoas que trabalham em relação ao total da população brasileira em
idade ativa. O número de pessoas que integram a força de trabalho está crescendo menos do que o contingente com maturidade para ingressar no mercado.
Se nosso jovem está tardando mais a ingressar
no mercado de trabalho porque está se demorando
mais na escola, ocupando-se preferencialmente com
sua qualificação profissional, ampliando seus conhecimentos, aperfeiçoando sua formação, então nossa
preocupação deve mudar de foco. Todo país, nesse
alucinado mundo da competição globalizante, quer –
e precisa! – ter um contingente de trabalhadores que
iguale sua qualificação profissional à dos demais países concorrentes no mercado. Nosso País está, nesse ponto, muito atrás. O trabalhador brasileiro, com
seus parcos 4 ou 5 anos de escolaridade, em média,
não coloca o País em condições vantajosas de competição em cenário algum do mundo. Tal quadro precisa ser mudado, e rapidamente!
Mas, se nosso jovem completa sua escolaridade obrigatória, segue para o ensino médio ou profissionalizante, qualifica-se para o trabalho, e não obtém
emprego, aí já é demais! Isso não pode acontecer e
nem podemos tolerar que aconteça.
Os jovens, no Brasil, não podem ficar à mercê
dos tradicionais setores de oferta de ocupação, competindo desigualmente com profissionais que contam
anos de experiência no trabalho. Daí entram numa
roda viva na qual se aprisionam e da qual não enxergam a saída. Não são contratados porque não têm experiência. Não têm experiência porque nunca tiveram
a chance de serem contratados.
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Nossos jovens necessitam de apoio oficial para
sair desse círculo vicioso! Eles necessitam de políticas públicas que incentivem e promovam seu ingresso no mercado de trabalho, que lhes favoreçam a primeira contratação, que os façam chegar ao tão sonhado primeiro emprego!
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado a todos!
O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o dia 21 de
março é um dia para avaliar avanços e preparar
ações. O Dia Internacional da Eliminação da Discriminação Racial homenageia 69 pessoas negras que foram mortas em Sharpeville na África do Sul enquanto
protestavam pacificamente contra leis discriminatórias que as obrigavam a portar passaportes dentro de
seu próprio país e obrigava o ensino de uma só língua
nas escolas sul-africanas, a da minoria branca. Um
dia importante principalmente para os negros, porque
nos lembra que se um regime tão forte e opressor
quanto o Apartheid pôde ser vencido, temos forças
para derrubar a discriminação em qualquer lugar.
Este é um dia para reafirmar a humanidade
como uma só família, para celebrar as muitas medidas que o mundo tomou para eliminar o ódio racial.
Mas também é um dia de reflexão sobre o que ainda
falta combater, e o muito que há para fazer. No Brasil,
nós negros somos mais pobres, menos escolarizados, mais expostos à violência, somos os que mais
contraem AIDS, a maioria dos desempregados, enfim, campeões em todas as mazelas que nosso país
tristemente apresenta.
Também sofremos uma discriminação que, de
modo difuso e reincidente, nos desqualifica, estigmatiza e ridiculariza, nos meios de comunicação e no
comportamento comum do dia-a-dia. Somos apelidados, xingados, não nos dão empregos, nos pagam
menos. Apesar de leis que qualificam a discriminação
e o racismo como crime, quase não há condenações,
e por quê? Quando em 31 de janeiro o governador do
Distrito Federal Joaquim Roriz incitou a população a
vaiar o aposentado Marinaldo Nascimento, o chamou
de ”crioulo petista“ e nada aconteceu. O governador
desculpou-se, dizendo que estava usando a linguagem do povo.
Quem conhece o desrespeito do governador por
meu partido em Brasília, não pode acreditar que ele
estava dizendo crioulo apenas para constatar que Marinaldo era negro, era uma tentativa de desqualificá-lo
porque ele estava protestando contra o governo. Mesmo com leis que tentam coibir o racismo, vemos vexa-
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mes como esse de um governador que, não sabendo
responder a críticas, discrimina seus opositores.
Somente agora o país está discutindo uma reserva de vagas para negros em universidades, grandes contratações, concursos públicos e eleições.
Como forma de corrigir as distorções existentes, podemos separar cotas raciais, que proporcionam maior
participação dos negros em todos os aspectos da
vida brasileira. Mas bastam essas medidas? Por enquanto o debate está limitado às universidades que
começam por si mesmas a discussão dentro de seus
colegiados. Embora o Senado tenha um projeto pronto para votação que estabelece cotas para afro-descendentes.
Nesta Casa, tramita também um projeto de minha autoria que estabelece um fundo constitucional
para a promoção da cidadania dos afro-descendentes, que deve implementar ações afirmativas tentando corrigir as distorções. Para que em vez de cotas,
por exemplo, nossos jovens negros possam concorrer
em igualdade de condições por vagas em universidades públicas.
Vamos observar apenas um dos dados do último relatório sobre a questão racial do IPEA: dos 23
milhões de brasileiros que vivem em extrema pobreza, 70% são negros. São 16 milhões de negros na situação que se define como indigência ou miséria, que
não conseguem sequer seu sustento diário, sobrevivendo de maneira primitiva e precária. Dos 10% mais
ricos, por outro lado, os negros são apenas 15%. Falar sobre a eliminação da discriminação racial no Brasil, Senhores Senadores, é falar sobre o fim dessas
desigualdades sociais. Ali está a raiz de todas as mazelas que atingem tanto negros quanto brancos, historicamente mais os negros.
Falar sobre discriminação racial no Brasil é falar
sobre 300 anos de escravidão negra em nosso território. A origem da desigualdade ainda mais desigual
para os negros brasileiros é sua condição escrava. E
gostaria de chamar a atenção dos Senhores Senadores para um fato ligado diretamente a este período
vergonhoso de nossa história.
Essa semana demos um passo importante no
resgate da dívida que o país tem com seus negros,
aprovando na Comissão de Assuntos Sociais desta
Casa um projeto que tive a honra de relatar e que regulamenta os processos de titulação de propriedade
das terras para os remanescentes de quilombos. Desde 1995 este projeto tramita no Congresso, enquanto
os descendentes de escravos continuam desprotegidos. Sete anos é muito tempo para um país que se diz
comprometido com o fim da discriminação e do racis-
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mo. E enquanto isso, as comunidades remanescentes aguardavam desprotegidas.
Na última semana, veio à tona mais um desrespeito aos direitos de descendentes de escravos. O
Ministério Público Federal denunciou a Marinha Brasileira que há mais de um ano vem despejando judicialmente moradores da Ilha de Marambaia, uma comunidade de pescadores negros remanescentes do
comércio de escravos na região. Desde 1971, a Marinha passou a administrar a ilha e a perseguir seus
moradores. Eles não podem mais cultivar hortas de
subsistência, nem reformar ou construir casas sem
autorização.
O Ministério Público exigiu que a Fundação Palmares, braço governamental para a questão dos quilombos, inicie imediatamente a identificação dos descendentes de escravos e a titulação das terras ocupadas pela comunidade negra da ilha. Embora a Fundação já tenha identificado 743 comunidades remanescentes de quilombos, a instituição titulou apenas 29,
somente duas no estado do Rio de Janeiro e, mesmo
com os pareceres favoráveis, Marambaia está no final
de uma lista extensa e burocrática.
O antropólogo Fábio Mota, da Universidade Federal Fluminense, estudou a região e afirma com convicção que as famílias residentes em Marambaia são
descendentes de escravos. Mesma opinião do antropólogo José Maurício Arruti, coordenador do projeto
Egbé – Territórios Negros, para quem não restam dúvidas de que a comunidade é remanescente de quilombo. Desde 1999, a Fundação Palmares já havia
recebido um pedido de laudo sobre a comunidade residente em Marambaia, e mesmo assim não há sequer previsão para que o trabalho seja concluído.
Mas pior que a morosidade do Governo Federal
em garantir os direitos dessa comunidade é o papel
da Marinha, que além de perseguir os moradores começou a expulsá-los, com o argumento de que a ilha
seria de propriedade da União. Ora, a União, que inclui a Marinha, “reconhece a propriedade definitiva
aos remanescente das comunidades dos quilombos
que estejam ocupando suas terras”, e aqui cito parte
do texto do Ato das Disposições Transitórias da Constituição de 88.
Se não bastasse a dúvida levantada por movimentos populares, duas leis estaduais reconhecem o
direito da comunidade negra de Marambaia sobre
suas terras, reconhecidos não como quilombolas,
mas como pescadores tradicionais pelas leis fluminenses. A Marinha ignorou não apenas a dignidade
dessa comunidade, mas feriu leis.
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Esse fato nos faz lembrar da figura histórica do
negro João Cândido, líder da Revolta da Chibata, que
exigiu que a constituição de 1889 fosse cumprida, e
os castigos corporais fossem abolidos das práticas de
Marinha Brasileira. 22 anos depois da abolição da escravidão, a Marinha ainda conservava o pensamento
escravocrata, querendo punir no tronco a maioria negra de seus marujos.
Vamos esperar que a Marinha tenha se modernizado. E que o processo movido pelo Ministério Publico garanta os direitos dos quilombolas de meu estado. Mas vamos também ser vigilantes, para garantir
que a constituição se cumpra, para conceder verbas
para o processo de titulação, e cobrar maior rapidez
da Fundação Palmares nos processos que já iniciou.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, análise da recente crise de energia sofrida pelo País apontou
como principal motivo o problema da insuficiência do
armazenamento de água nos reservatórios das hidrelétricas brasileiras, ao lado da falta de implementação
das obras planejadas. Segundo os estudos realizados,
verificou-se que a execução dessas obras teria proporcionado uma economia de 26% da água armazenada
no Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil. Além
disso, o atraso nas obras destinadas à geração e
transmissão inauguradas durante o período de 1998
a 2001 ocasionou um desperdício de aproximadamente 15% na capacidade atual de armazenamento.
Anuncia-se agora que a próxima crise, não muito distante, será a da água para consumo humano
nas cidades, não apenas no Brasil, mas no mundo
todo. A população mundial cresceu vertiginosamente
e os estoques de água doce continuaram os mesmos
e cada vez mais explorados, desperdiçados e agredidos por inúmeros fatores.
Apenas 2,7% da água da Terra é doce. Desse
percentual, 75% estão nas geleiras e calotas polares.
Visões mais afoitas, ou mais realistas, prevêem, para
2020, guerras por causa da água. O Brasil e o Canadá
são os países mais ricos de água – o Brasil sozinha é
dono de 20% da água potável do Planeta – portanto,
não será surpresa se navios estrangeiros forem vistos
abastecendo-se de água na foz dos nossos rios.
Já na atualidade alguns países do mundo apresentam escassez hídrica alarmante. Assim acontece
no Kuwait, Egito, Arábia Saudita, Barbados, Cingapura e Cabo Verde. Burundi, Argélia e Bélgica sofrem
com seca crônica. Conflitos decorrentes do desequilíbrio entre demanda e disponibilidade aconteceram e
vem acontecendo entre Síria e Israel, por causa da
pouca água do rio Golã; Síria e Turquia por causa do
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Rio Eufrates; Iraque e Turquia, também por causa do
rio Eufrates; Tailândia e Laos, por causa do rio Mekong. Desentendimentos afloram entre Madri e Lisboa, que disputam o precioso líquido do rio Tejo; Barcelona e Alicante, por causa do rio Ebre. No Brasil,
não há necessidade de comentar o perene e doloroso
problema do semi-árido nordestino.
Sessenta por cento dos seres humanos vivem
hoje em regiões onde a água é escassa e a situação
tenderá a piorar ao longo do presente século, aumentando essa porcentagem. Analistas calculam que
dentro de poucas décadas a água será um bem estratégico mais importante do que o petróleo hoje.
Por muito tempo, pensou-se que a água seria
um recurso infinito, auto-sustentável, constantemente
reposto na terra por graciosa engenharia da natureza.
Dois séculos de explosão populacional urbana, intensiva industrialização, desconhecimento e descaso no
campo da ecologia vem revelando a ilusão dessa
crença. Os mananciais hídricos, se não respeitados,
desvigoram-se, degradam-se e perdem a capacidade
de irrigar a vida.
Outra constatação também a merecer imediata
e mais incisiva preocupação é o desperdício de água.
No Brasil, desperdiça-se água na lavoura, nas cidades, nos sistemas de abastecimento e nos lares. A
perda no faturamento das companhias de saneamento demonstra esse fato de forma inexorável. No Brasil,
segundo estudos da Secretaria de Desenvolvimento
Urbano da Presidência da República, a diferença entre a água tratada e a cobrada atinge montantes que
podem ser qualificados como desalentadores: 39,2%.
No Distrito Federal, 21,5%. Na Região Norte, 48,9%.
No Nordeste, 46,1%. No Sudeste, 37,5%. No Sul,
36%. No Centro-Oeste, 35,9%. As razões para tamanho nível de ocorrência são as mais diversas: redes
envelhecidas e cheias de vazamentos, descuido na
execução de ligações novas, ligações clandestinas,
torneiras públicas sem conservação e livres para os
mais variados e descompromissados usos.
De acordo com o Censo de 2000 do Instituto
de Geografia e Estatística – IBGE – 34 milhões e
900 mil de domicílios brasileiros dispõem de água
encanada, o que corresponde a 78% do total dos
domicílios existentes. Como estender o atendimento a todos – uma necessidade primária para o
bem-estar e a saúde? A questão não diz respeito
apenas ao montante dos recursos financeiros necessários, mas, sobretudo, à própria disponibilidade de água na natureza e ao problema das perdas
da que está disponível e tratada.
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Em breve, não resta dúvida, o País deverá começar a utilização dos mananciais subterrâneos para
atender às suas necessidades. Segundo estimativas,
há no subsolo brasileiro aproximadamente 192 mil
quilômetros cúbicos de água. É uma riqueza fantástica, no entanto, é prioritário um esforço de modernização da infra-estrutura de abastecimento e de educação pública para o usufruto e renovação do precioso
líquido existente na superfície.
A imprensa brasileira tem noticiado com benfazejo ânimo a iniciativa de cobrança da água retirada
do rio Paraíba do Sul que corta uma das regiões mais
densamente povoadas do País. Também creio que o
cobrar é um bom instrumento para reeducar estruturas produtivas e população para o uso com racionalidade da água. É preciso agir imediatamente, abrangendo inclusive os vários aspectos envolvidos no problema, para evitar o colapso previsível.
Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, não ouso
dizer que o sinal vermelho já está aceso. As perspectivas, no entanto, correspondem a um pisca-pisca
amarelo, exigindo reflexão e ações preventivas. Do
contrário, não é absurdo antever, após a ”lei do apagão“ implantada para poupar energia elétrica, uma
”lei seca“ para restringir o consumo da água potável.
Formalizo meus votos de sucesso à Agência
Nacional de Águas – ANA que acaba de completar
um ano de existência. O Brasil muito espera dos responsáveis pela execução da Política Nacional de Recursos Hídricos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presidência recebeu dos Srs. Senadores Juvêncio da
Fonseca e Renan Calheiros os Requerimentos nºs
67 e 68, de 2002-M, solicitando autorização para,
atendendo a convite desta Presidência, participar,
em missão oficial, de encontros na República Theca
e na França, com autoridades do Executivo e do Legislativo daqueles Países, no período de 22 a 31 de
março.
Em votação os requerimentos.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
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 a realizar-se amanhã, dia 22 do corrente, às 9 horas, a
seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 14 horas e 2
minutos.)
(OS. 11934/02)
–––––––––––––––
ATA DA 23ª SESSÃO DELIBERATIVA
ORDINÁRIA, REALIZADA
EM 19 DE MARÇO DE 2002
(Publicada no Diário do Senado Federal
de 20 de março de 2002)
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pela Comissão de Assuntos Econômicos como conclusão de seu Parecer nº 110, de 2002), que autoriza
a República Federativa do Brasil a conceder garantia
à operação de crédito externo, a ser contratada pelo
Banco do Nordeste do Brasil S.A, no valor equivalente
a até duzentos e quarenta milhões de dólares dos
Estados Unidos da América, com o Banco dos Estados Unidos da América, com o Banco Interamericano
de Desenvolvimento – BID, destinado ao financiamento parcial do Programa de Desenvolvimento do
Turismo no Nordeste – PRODETUR/NE II
....................................................................................
A página nº 02462, 1ª coluna, na publicação de
emenda de Plenário oferecida ao Projeto de Resolução nº 5, de 2002,
Onde se lê:

RETIFICAÇÕES
No Sumário da Ata, item 1.2.9 – Comunicações
da Presidência, à página nº 02422, 1ª coluna,
Onde se lê:
Término de prazo, ontem, com apresentação
das Emendas nºs 1 e 2, de Plenário, ao Projeto de Resolução nº 5, de 2002,
Leia-se:
Término de prazo, ontem, com apresentação da
Emenda nº 1, de Plenário, ao Projeto de Resolução nº
5, de 2002,...
À página nº 02452, 2ª coluna, na Comunicação
da Presidência referente ao término de prazo para recebimento de emendas ao Projeto de Resolução nº 5,
de 2002,
Onde se lê:
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) -...O Projeto de Resolução nº 5, de 2002, recebeu duas
emendas, e retorna à Comissão de Assuntos Econômicos para exame.
Leia-se:
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) -...O Projeto de Resolução nº 5, de 2002, recebeu uma
emenda, e retorna à Comissão de Assuntos Econômicos para exame
....................................................................................
Às páginas nºs 02453 a 02461, exclua-se, por
publicação indevida, a Emenda nº 1-PLEN oferecida
ao Projeto de Resolução nº 5, de 2002 (apresentado

EMENDA Nº 2-PLEN
Acrescente-se o art. 4º ao Projeto de Resolução
nº 5, de 2002, renumerando-se o artigo posterior.
”Art. 4º Dos recursos alocados no Prodetur/NE
II, em face desta autorização, pelo menos 50% (cinqüenta por cento) deverão ser distribuídos igualitariamente entre todos os estados que integram o Plano
do Desenvolvimento do Nordeste, conforme art. 2º da
Medida Provisória nº 2.156-5, de 24 de agosto de
2001.“
Leia-se:
EMENDA Nº 1-PLEN
Acrescente-se o art. 4º ao Projeto de Resolução
nº 5, de 2002, renumerando-se o artigo posterior.
”Art. 4º Dos recursos alocados no Prodetur/NE
II, em face desta autorização, pelo menos 50% (cinqüenta por cento) deverão ser distribuídos igualitariamente entre todos os estados que integram o Plano
do Desenvolvimento do Nordeste, conforme art. 2º da
Medida Provisória nº 2.156-5, de 24 de agosto de
2001.”
PARECER Nº 1 DE 2002 — CN
Da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, sobre o
Projeto de Lei nº 1, de 2002-CN, que
“Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito
suplementar
no
valor
de
R$26.000.000,00, em favor da Justiça Eleitoral para reforço de dotação constante
do orçamento vigente”.
Relator: Deputado João Coser
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Requerimento n07~; de 2002, solicitando ao Minis
tro d~ Estado.daSaúdeâSirifonuaçães que menciona .........

116

BENICIO SAMPAIO
Parecer n° 154, de 2002, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decret,o Legislativo n° 435, de 2001
(n° !.070/200!, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga permissão à FW1daçào João Paulo TI, para exeQ.!
tar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada m
cidade de Cachoeira Paulista, Estado de São Paulo
.

12

CARLOS BEZERRA
Projeto de Lei do Senado nO 58, de 2002, que dá nova
redação ao § 1° do art. 6° da Lei nO 9.424, de 24 de dezembro
de 19%, e 'acrescenta novo parágrafo ao mesmo artigo dessa
Lei, de forma a esclarecer os critérios de fixação do valor mí
. nimo anual por alW10 e a configurar como crime de respon
,sabilidadé o descumprimento desses..critérios
..
Defesa de estimul0rti'lizaÇão dos financiamen
tos com recursos do.....-F'undo Constitucional do Cen
tro-Oeste, a partir d'lÍredução das exigências para libera
ção dos empréstimo~
:
-r;:
.
Projeto de L9í do Senado nO 63, de 2002, que dispõe
sobre a criação de)Úntas e do Conselho de Recursos Fiscais
do Trabalho e dá outras providências/ Á Comissão de
Assuntos Sociais, emdecisào terminativa
.
Preocupação com as conclusões de pesquisas
real izadas pelo 1nstituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica - IPEA, que mostram a dificuldade de acesso
dos jovens ao mercado de trabalho e o recuo nos índices
referentes à população economicamente ativa
.
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275

Cumprimentos ao Senador Carlos Patrocínio pelo
estudo e pelo fato de despertar o interesse da sociedade,
dos responsáveis, de todos com relação a realidade vi·
vida ~I~sjovens brasileiros. À parte ao Senador Carlos
PatrocmlO
:;
.
Comentários sobre proposição .de' auiOriâ-dis.. '
Ex·, que cria o Fundo de D,efesa Civil Nacional. ..:.......;..
Registro das previas realizadas pelo PMDB.
Aparte ao Senador Eduardo Suplicy
.
Requerimento n° 99, de 2002, solicitando a cria·
ção de Comissão Externa, composta de três membros,
destinada a representar esta Casa perante p Estado do
Vaticano, quando da cerimônia de canonização da Ma·
dre Paulina, primeira religiosa brasileira a constar dos
cânones da Igreja Católica, a realizar-se no dia 19 de
maio próximo
.
Questionamento ao elevado custo do dinheiro no
Brasil que, acrescido da excessiva carga tributária, invi
abilíza os investimentos no setor produtivo
..
Defesa de estímulos às empresas nacionais, com
o objetivo de melhorar a competitividadcnntemacional
dos produtos brasileiros
.
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. 354
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EDISON LOBÃO
156

305

410

CARLOS PATROCÍNIO
Requerimento n° 78, de 2002, solicitando a
tramitação em conjunto dos Projetos de Lei do Senado
nOs 138 de 1999 e 24 de 2002, por regularem a mesma
matéria
.

116

CASILDO MALDANER

ARTUR DA TÁVOLA.

.

Defesa da implantação de penas alternativas para
melhoria do sistema penitenciário brasileiro
..
Requerimento nO 88, de 2002, solicitando desta·
que para votação em separado, da Emenda n° 14, ~
sentada à MP n09/200 I
'.:
.

Parecer nO 158, da Comissão Diretora, que dá re
dação final do Projeto de Lei de Conversão nO 2, de
2002 (Medida Provisória nO 11, de 200 I)
..
Parecer nO 160, de 2002, da Comissão Diretora,
que dá redação fmal do Projeto de Resolução n° 2, de
2002
..
Parecer nO 164, de 2002, da Comissão Diretora,
que dá redação final do Projeto de Lei do Senado n°
291, de 2001
..
Parecer nO 165, de 2002, da Comissão Diretora.
que dá redação final do Projeto de Lei do Senado n°
292, de 200 I
..
Parecer nO 166, de 2002, da Comissão Diretora,
que dá redação final do Projeto de Lei do Senado n°
294, de 200 I
..
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400
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EDUARDO SUPLICY

116

Anúncio da apuração dos votos da prevIa do
';
..
Partido dos Trabalhadores
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Comentái16s~o·trabalhodesenvolvido no Brasil pelo
Sr. Jean Ziegler; Re·hJ.tor Especial da Comissão de Direitos
.
Humanos da ONlJ'~ o Direito à Alimentação. ;
I

~

.J."

185

.l~ ...

FRANCELlNO PERI;IRA
Justificativas a projeto de lei lido na presente
sessão, destinado a reconhecer a profissão de artesão, a
propósito da comem'oração, hoje, de seu dia
.

148

FREITAS NETO
Parecer nO 151, de 2002, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto deJ)el;r~o Legislativo nO 282, de 2001 (nO
9041200 1, na Câmara dos. Deputados), que aprova o ato que.
renova a concessão.'ÜUtor,gada à Rildio ltamaraty Ltda, para
explorar serviço d«.:raQiodifusão sonora em onda média na
cidade de Piripiri, Estado do Piauí.
..
Projeto de l,(':i do. Senado nO 62, de 2002, que
dispõe sobre a utiJL~ção' de livros didáticos no ensino
fundamental e médio:
:
..
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163
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264

283

Parecer n° 161, de 2002, da Comissão de Con$ti
tuição, Justiça e Cidadania, sobre a Proposta ée Emenda
à Constituição nO 22, de 1999, tendo como primeiro sig
nat2rio o Senador Pedro Simon, que dá nova redação ao
inciso LXXVI do art. 5° da Constituição Federal.

310

JOÂO ALBERTO SOUZA

246

Necessidade de ações preventivas para evitar
a escassez de água potável. Transcurso do. primeiro
ano de existência da Agência Nacional de Aguas.

246

JOSÉ EDUARDO DUTRA

101

Parecer na j 62, de 2002, da Com issào de
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de
Lei da Câmara n° 112, de 200 I (n° 113/99, na Ca a
de origem), que concede anistia a dirigentes ou
representantes sindicais e trabalhadores punidos por
participação em movimento reivindicatório....

GERSON CAMATA
Projeto de Lei do Senado n° 53, de 2002, que alte
ra os arts. 408 e 594 do Decreto Lei nO 3.689, de 3 de ou
tubro de 1941 - Código de Processo Penal, especifican
..
do condições para a soltura de réu primário

264

41 I

GERALDO MELO.
Requerimento n° '89, de 2002, solicitando desta
que para votação em separado, da Emenda nO 15
..
Requerimento nO 90, de 2002, solicitando desta
que para votação em separado, da Emenda nO 16........

263

IRIS REZENDE

GERALDO CÂNDIDO
Homenagem ;lO ,Qia Intemacional da Elim'inação
da Discriminação Raçial;
.

constantes do art. 8° do Projeto de Conversão nO
2/2002
..
Requerimento nO 96, de 2002, solicitando
destaque para votação em separado, do inciso V do
art. 1Odo Projeto de Lei de Conversão nO 2/2002 ......
Requerimento nO 97, de 2002, solicitando
destaque para votação em separado, das expressões
" ...ou de doença sem método difundido de combate,
controle ou profilaxia", constantes da Emenda n° ]
in fi ne, oferecido à M PV 1I 1/2002, a fi m de serem
incluídas no art. 1° do Projeto de Conversão nO
2/2002
.
Requerimento rio 98, de 2002, solicitando adi
amento da discussão do Projeto de Lei da Câmara n°
105, de 200 I, por 30 dias úteis a fim de ser feita na
..
.
sessão de 2 de maio.

HELOíSA. HELENA

JOSÉ JORGE

Requerimento n° 83, de 2002, solicitando destaque
para votação em separado, das seguintes expressões, cons
tantes do caput do art. 7°, do PL V nO 1/2002, oferecidas à
MP nO 9/200 I: " ... de parte.....; " ...observadas as seguintes
condições ", e os incisos I a IV do mesmo artigo
..
Requerimento nO 84, de 2002,. sQljcitando desta
que para votação em separado, do § I° do art. 7° do PLV
nO 1/2002
..
Requerimento nO 93, de 2002, s.olicitando desta
que para votação em separado, do § I ° do art. 7°. do
PLV/OI/2004· .. ·· .. ·.. ·
·· ·
·.. · ·.. ·
.
Requúlmento n° 94, de 2002, solicitando desta
que para votação em separado, da expressão "até", cons
tituinte no fIO do art.8° da MP nOll, de 2001, nos ter
.
mos do PL V nO 2, de 2002
Requerimento n° 95, de 2002, solicitando desta
que para votação em separado, das expressões " ... de fei
jão, arr6z, milho ou algodão, em razão da estiagem .... ,

Relato do trabalho de S. E),' à fí'ente do Mi
nistério de Minas e Energia. Análise da recente crise
de energia elétrica, com destaque à efetiva contribu
ição da população brasileira durante a fase de racio
namento
.
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412

312

356

JOSÉ SARNEY
244

248

Desrespeito às garantias e direitos individuais
no episódio da apreensão de documentos na empre
sa Lunus, no Maranhão, de propriedade da Governa
dora Roseana Sarney e do Sr. Jorge Muraà.........

189

LAURO CAMPOS
263

Projeto de Lei do Senado na 54, de 2002, que
altera o art. 4° da Lei nO 7.998, de 11 de janeiro de
1990, de forma a aumentar o período máximo de
percepção do seguro..desemprego para dez meses.....
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LEOMAR QUINTANILHA

MAURO MIRANDA

Considerações sobre as ações do Governo e da
população no combate à dengue no País, especialmente
no estado do Rio de Janeiro e na região Nordeste
.
Celebração, no dia 18 de março último, do Dia da
Autonomia, que comemora os quase 200 anos de luta
pela criação do Estado de Tocantins
..
Transcrição de textos publicados no jornal Folha
Popular, do Tocantins, que relatam a luta pela autono
mia da região
..
Superação da crise energética. Aparte ao Senador
José Jorge
.

Apresentação de proposta de emenda à Constituição
que estipula em números de salários mínimos o referencial
para reajustes dos beneficios sociais acs pensionistas e apo
sentados
, .
Requerimento n° 100, de 2002, solicitando voto
de aplauso ao Senai pela comemoração dos 50 anos da
entidade em Goiás
.

130

177

177

358

LÚCIO ALCÂNTARA
Reflexão sobre o terna da campanha da Fraternidade
deste ano promovida pela Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil - cNBB, intitulado "Fraternidade e Povos Indíge
..
nas - Por urna Terra sem Males"
Celebração, ontem, do Dia de São José, padroeiro
do Estado do Ceará
..

29
301

MAGLJITO VILELA
Posicionamento contrário à proposta do governo
federal de flexibilização da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT.
..
Congratulações ao jornal O Popular, de Goiânia,
pelo recebimento do Prêmio Mérito Lojista, edição
2001, bem como, à Organização Jaime Câmara
.
'''.
Recebimento de relatório do DNERlMinistério
dos Transportes a respeito das obras a serem realizadas
nás rodovias federais no Estado de Goiás
.

347

347

347

MARIA DO CARMO ALVES
Homenagens à cidade de Aracaju, capital de Sergipe,
pelo transcurso dos seus 147 anos de fundação, no últi
..
mo dia 17 de·m~rço

131

MARINA SILVA__- - - - - - - , - - - - - 
ecer n° 152, de 2002, da Com issão de Educa
ção, sob~b o Projeto de Decreto Legislativo n° 361, de
., 2001 (n° 931/200 I, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Ca
jueiro a executar serviço de radiodifusão comunitária na
..
cidade de Cajueiro, Estado de Alagoas
Elogios a toda a direção do Partido dos Trabalhado
res e, aos militantes que se mobilizaram para a votação das
prévias, em especial ao Presidente de honra Luiz Inácio
Lula da Silva Aparte ao Senador Eduardo Suplicy.

301

MOZARILDO CAVALCANTI
Elogios à política de investimentos na área de Edu
cação implementada pelo Governador Neudo Campos, do
Estado de Roraima
.
Parecer n° 163, da Comissão Diretora, que dá
redação final do Projeto de Lei da Câmara n° 121, de
200 I (n° 2.431, de 200 I, na Casa de origem)
..

358

398

MOREIRA MENDES
Projeto de Lei do Senado nO 56, de 2002, que altera
o Decreto-Lei n° 667, de 2 de julho de 1969, que "Reorga
niza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Milita
res dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, e dá
outras providências" para dispor que qualificação militar de
dificil formação seja contabilizada como título para fins de
pontuação nos processos seletivos destinados a ingresso nas
Polícias Militares
:
, ..
Preocupação com a noticia de invasão, pela Polícia
Federal, da reserva indígena da tribo dos Cintas-Largas, no
Município de Espigão do Oeste/RO, para retirar três mil
.
garimpeiros que exploram "1l'-~. "'~0Uela localidade
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403

OSMAR DIAS
Projeto de Lei do Senado n° 60, de 2002, que dispõe
sobre o parcelamento de débitos relativos às contribuições de
estados, do Distrito federal e municípios ao Pasep
.
Projeto de Lei do Senaeollo 61, de 2002, que altera a
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, para reajustar os va
lores estimados de contratação pela Administração Pública..
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PAULO SOUTO
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186

MARLUCE PINTO
Parecer n° 157, de 2002, da Comissão Diretora,
que dá redação final das Emendas do Senado ao Projeto
de Lei de Conversão n° I, de 2002 (Medida Provisória
nO 9, de 2001)
..

185

261

Projeto de Lei do Senado n° 55, de 2002, que altera a
Lei n° 10.233, de 5 de junho de 2001, que dispõe sobre a re
estruturação dos transportes aquaviário e terrestre, cria o
Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte,
a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Agência
Nacional de Transportes Aquaviários e o Departamento Na
cional de Infra-Estrutura de Transportes, e dá outras provi
dências", para incluir o mencionado Departamento no âm
bito da competência reguladora das Agências
..
Lançamento, pelo governo do Estado da Bahia,
do Prêmio Nacional de Literatura e Arte Jorge Amado ...
Inauguração de grande complexo educacional, no
prédio onde funcionava a Petrobrás em Salvador
.
Justificativas à apresentação do Projeto de Lei do
Senado nO 55, de 2002, que altera a Lei n° 10.233, de 5
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de j unho de 200 I, que dispõe sobre a reestruturação dos
transportes aquaviário e terrestre
.

183

RJ\MEZ TEBET

81

.
Continu!d~de da obstrução da pauta de hoje pelas
lideranças partldanas
'"

142

ROBERTO SATURNINO

86
128

ROBERTO REQUIÃO
Requerimento n° 76, de 2002, solicitando ao Tribu
nal de Contas da União as informações que menciona
.
Apelo para apoio a proposições de autoria de S.
Ex' que tramitam na Casa
.
Transcrição da Carta de Fortaleza, da reunião ex
terna da Comissão Mista do Mercosul.
.
Protestos contra a resolução a ser votada pelo
Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA,
proibindo a importação de insumos para a remoldagem
de pneus em fábricas brasileiras, privilegiando as gran
.
des multinacionais do setor
Denúncia de superfaturamento nas obras de ponte
sobre o rio Guaíra, recentemente inaugurada pelo Go
vernador do Estado do Paraná, Jaime Lerner.
.

86
119
119
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Parecer nO 156, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nO 449, de
200 I (n° \.0 I0/200 I, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a pennissão outorgada de servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade de Mundo
Novo, Esta'do da Bahia
..
Projeto de Lei do Senado nO 59, de 2002, que al
tera parágrafo dos arts. J .379 e 1.242 da Lei n° 10.406,
de 10 dejaneiro de 2002, que institui o Código Civil. .....
Homenagem pelo transcurso dos 90 anos de fun
dação da "Sociedade Beneficente A Mão Branca de
Amparo aos Idosos"
..
Requerimento n° 101, de 2002, solicitando que o
tempo destinado aos oradores da Hora do Expediente da
sessão do dia J I de abril próximo seja dedicado a home
nagear a passagem de um ano da morte de Ginetta Calli
ari, representante exponencial do Movimento dos Focolares no Brasil
..

15

58

303

347

SEBASTIÃO ROCHA
Comemoração, hoje, Dia Internacional de Luta
pela Eliminação da Discriminação Racial. Expectativa
de aprovação do projeto de lei do Senador José Sarney,
que estabelece quotas para ingresso da população negra
nas universidades e concursos públicos, do qual S. Ex' é
relator.
.

404

TIÃOVIANA
165

165

ROMERO JUCÁ
Requerimento n° 77, de 2002, solicitando ao Minis
tro de Estado da Saúde as informações que menciona ........
Elogios às atividades do Tribunal de Contas da
União - TCU, registradas no Relatório de Atividades do
3° trimestre de 200 I
.
Desejo de boas vindas ao Ministro de Minas e
Energia Aparte ao Senador José Jorge
..
Transcrição de matéria publicada no jornal O
Estado de S. Paulo, intitulada "Sobe a Cotação do País
no Mercado Internacional"
.
Realização, nesta capital, de encontro da Associa
ção dos Servidores do Incra de todo o Brasil, que luta
pela estruturação dos planos de carreira
.
Requerimento nO 102, de 2002, da Comissão de
Fiscalização e Controle, solicitando ao Ministro de Esta
do da Saúde as infonnações que menciona
..

407

ROMEU TUMA

Continuidade da obstrução da pauta de hoje pelas
Iidemnças partidárias
.

Requerimento nO 75, de 2002, solicitando a apro
vação de um voto de aplauso à comunidade acadêmica
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) pela
real ização no dia 15 do corrente da eleição para a esco
lha do Reitor em clima de grande interesse e compareci
mento, com resultado que consagra o Professor Carlos
Lessa como indicado por 85% dos votos e mais de 90%
dos docentes daquela Universidade
.
Regozijo pela eleição direta do Reitor da Univer
sidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ
.

Análise do Relatório do Unicef intitulado "Situa
ção Mundial da Infância 2002", por ocasião do transcur
so, hoje, do Dia da Infância
.

Atividades desenvolvidas pela Comissão Mista
destinada a analisar as causas e efeitos da violência no
País
.
Necessidade de debate acerca da inclusão como
prática criminosa, com pena de reclusão, dos pais que
pennitam que seus filhos fiquem nas ruas pedindo es
molas
..

369

369

106
WALDECK ORNELLAS
Parecer nO 150, de 2002, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nO 267, de 2001 (nO
806/2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
361
autoriza a Associação Comunitária e Cultural Mundonoven
se a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Mundo Novo, Estado da Bahia
_
.
370
Parecer nO 153, de 2002, da Comis,são de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legísl?tivo nO 431, de
:,:g00 I (n° 1.029/2001 ,na Câmaràdo_s/Depulados), ~e
370'r, '''aprova o ato que autonza a Assoclaçao de RadlOdlfusao
Comunitária de Angi~a( (ARCA) a executar serviço de
radiodifusão comuoitáriana cidade de Angical, Estado
372
da Bahia : :
..
132
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Parecer nO 155, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nO 437, de
200 I (nO 1.0831200 I, na Câmara dos Deputados), que
aprova. o ato que autoriza a Associação dos Produtores e
Moradores do Município de Condeúba a executar servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade de Condeúba,
..
Estado da Bahia
Transcurso, no próximo dia 21, do Dia Mundial
de Combate de Eliminação de Todas as Formas de Dis
..
criminação Racial.
Apelo para aprovação do Projeto de Lei do Sena
do nO 212, de 200 I, de sua autoria, que dá nova redação
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ao § IOdo artigo 19 da Lei n° 10260, de 12 de julho de
2001 (dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao estu
dante do Ensino Superior), para atribuir prioridade abso
..
luta aos alunos afrodescendentes
Requerimento n° 91, de 2002, solicitando desta
que para votação em separado, do §4° do art.2° constante da emenda nO 22 ao PLV nO 1/02
..
Projeto de Lei do Senado nO 64, de 2002, que al
tera a Lei n° 8. 742, de 7 de dezembro de 1993, de forma
a modificar a sistemática de atuação do Conselho Naci
onal de Assistência Social e de concessão do certificado
de entidade beneficente de assistência social.
.
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