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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1
–
ATA
DA
122ª
SESSÃO
DELIBERATIVA ORDINÁRIA, EM 16 DE
SETEMBRO DE 2003
1.1 – ABERTURA
1.2 – EXPEDIENTE
1.2.1 – Ofício do Ministro de Estado do
Controle e da Transparência
Nº 1.053/2003, de 8 do corrente, encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº 537, de 2003, do Senador Arthur Virgílio. ......
1.2.2 – Parecer
Nº 1.231, de 2003, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem nº 159, de
2003 (nº 372, de 2003, na origem), que submete
à apreciação do Senado Federal o nome do Doutor Roberto Augusto Castellanos Pfeiffer para ser
reconduzido ao cargo de Conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa Econômico – CADE
do Ministério da Justiça, com mandato de 2 anos.
1.2.3 – Lei tura de projetos
Projeto de Lei do Senado nº 388, de
2003-Complementar, de autoria do Senador Álva ro Dias, que institui o Sistema Nacional de Previdência Privada, cria o Conselho Nacional de Pre vidência Privada e a Superintendência de Previdência Privada, e dá outras providências, em conformidade com o disposto no art. 192 da Constituição Federal. ...........................................................
Projeto de Lei do Senado nº 389, de
2003-Complementar, de autoria do Senador
Álvaro Dias, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados e regula as operações
do mercado de seguros, resseguros e capitalização, em conformidade com as disposições do art.
192 da Constituição Federal. .................................
Projeto de Lei do Senado nº 390, de 2003,
de autoria da Senadora Ideli Salvatti, que dá
nova redação ao § 1º, inciso I, e ao § 2º do art.
2º, da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996,
de modo a incluir as ponderações corresponden tes à educação especial e às escolas rurais no
processo de distribuição dos recursos do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério........
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Projeto de Lei do Senado nº 391, de 2003,
de autoria do Senador Paulo Paim, que proíbe a
publicação em jornais de anúncio de emprego,
sem a devida identificação da empresa contratante.......................................................................
Projeto de Lei do Senado nº 392, de 2003,
de autoria do Senador Renan Calheiros, que au toriza a criação do Programa de Apoio aos Pequenos e Médios Fornecedores de Cana-de-Açucar – PROAF – Cana de Açúcar. ...........................
1.2.4 – Leitura de requerimentos
Nº 811, de 2003, de autoria do Senador
Tião Viana, solicitando o sobrestamento do estudo das Emendas da Câmara ao Projeto de Lei do
Senado nº 112, de 1988, para aguardar o recebimento, em breve, pelo Senado, da Reforma Tributária que se encontra em fase de votação na
Câmara dos Deputados.........................................
Nº 812, de 2003, de autoria do Senador
Tião Viana, solicitando que sobre o Projeto de
Lei da Câmara nº 24, de 2003, seja ouvida a Co missão de Constituição, Justiça e Cidadania,
para que se pronuncie sobre a constitucionalidade e juridicidade do projeto....................................
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1.2.5 – Ofício
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Nº 22/2002, de 16 do corrente, da Senadora Maria do Carmo Alves, referente à sua reassunção do mandato de Senadora da República,
pelo Estado de Sergipe, a partir desta data. .........
1.2.6 – Comunicações da Presidência
Término do prazo, ontem, sem apresentação de emendas ao Projeto de Lei da Câmara nº
35, de 2000 (nº 2.733/97, na Casa de origem),
que determina a obrigatoriedade de a embalagem, o rótulo e a propaganda de bebida alcoólica
conterem advertência sobre a proibição de sua
venda a menores de dezoito anos e prejudicialidade à saúde, e dá outras providências. ...............
1.2.7 – Leitura de requerimento
Nº 813, de 2003, de autoria do Senador
Osmar Dias, solicitando que sobre o Projeto de
Lei da Câmara nº 35, de 2000, seja encaminhado
à Comissão de Educação para que esta se pro nuncie sobre a mesma. .........................................
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1.2.8 – Leitura de Projeto de Lei do Congresso Nacional
Nº 35, de 2003-CN, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios de
Minas e Energia, dos Transportes e das Comunicações, crédito suplementar no valor global de
R$45.386.099,00 para reforço de dotações con signadas na Lei Orçamentária vigente. (Mensagem nº 106, de 2003-CN, nº 450/2003, na origem). Remessa a Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, e estabele cimento de calendário para a sua tramitação........
1.2.9 – Mensagem do Presidente da República
Nº 107, de 2003-CN (nº 460/2003, na origem), que encaminha as informações complementares ao Projeto de Lei Orçamentária para
2004 e o plano de aplicação dos recursos das
agências oficiais de fomento (Publicada em suplemento a este Diário). .............................................
1.2.10 – Comunicação da Presidência
Término do prazo, ontem, sem tenha sido
interposto recurso no sentido da apreciação, pelo
Plenário, do Projeto de Decreto Le gislativo nº
221, de 2003 (nº 1.907/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à EBC – Empresa Baurense de Comunicação Ltda. para explorar seviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Ribeirão
Preto, Estado de São Paulo...................................
Término do prazo, ontem, sem tenha sido
interposto recurso no sentido da apreciação, pelo
Plenário, do Projeto de Decreto Legislativo nº
305, de 2003 (nº 1.698/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a con cessão da Freqüencial – Empreendimentos de
Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Maringá, Estado do Paraná. ..................................
Término do prazo, ontem, sem que tenha
sido interposto recurso no sentido da apreciação,
pelo Plenário, do Projeto de Lei do Senado nº 36,
de 2002, de autoria do Senador Moreira Mendes,
que altera o art. 1º da Lei nº 6.259, de 30 de ou tubro de 1975, que dispõe sobre a organização
das ações de vigilância epidemiológica, para
obrigar o funcionamento de serviços de saúde
existente nas regiões afetadas, nos fins-de-se mana, durante a vigência de epidemias. ...............
Recebimento da Mensagem nº 191, de
2003 (nº 452/2003, na origem), de 11 do corrente, pela qual o Presidente da República, nos ter mos do art. 52, inciso V, da Constituição Federal,
solicita seja autorizada a contratação de operação de crédito externo, no valor de até doze milhões, cento e vinte mil dólares norte-america-
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nos, de principal, entre a República Federativa do
Brasil e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, destinada ao fi nanciamento parcial do Projeto de Assistência
Técnica ao Setor Elétrico Brasileiro – Estal. .........
1.2.11 – Discursos do Expediente
SENADOR JOÃO CAPIBERIBE – Análise
sobre a reunião da Organização Mundial do Co mércio (OMC) em Cancún, México. ......................
SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO, como Líder – Considerações sobre a próxima reunião do
Conselho de Política Monetária (COPOM)............
SENADOR NEY SUASSUNA – Justificativa
a requerimento de homenagem de pesar pelo fa lecimento do Embaixador Ruy Neves Pinheiro de
Vasconcellos..........................................................
1.2.12 – Leitura de requerimento
Nº 814, de 2003, de autoria do Senador Ney
Suassuna, solicitando homenagens de pesar pelo
falecimento do Embaixador Ruy Neves Pinheiro de
Vasconcellos, ocorrido em Tunis, no dia 7-9-2003.
Aprovado, após usar da palavra o autor. ................
1.2.13 – Discursos do Expediente (continuação)
SENADOR PAULO OCTÁVIO – Inauguração do Memorial Juscelino Kubitschek, em Jataí/GO. Justificativas sobre emendas apresentadas por S. Exª à proposta de reforma da previdência. ...................................................................
SENADOR RAMEZ TEBET, como Líder –
A próxima reunião do Conselho de Política Monetária (COPOM)...................................................
SENADORA LÚCIA VÂNIA – Exploração
sexual de crianças e adolescentes........................
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGA–
LHÃES, como Líder – Comemoração, hoje em
Salvador/BA, do aniversário de 96 anos de Dona
Canô, mãe dos cantores Caetano Veloso e Maria
Betânia. .................................................................
1.2.14 – Ofício
Nº 743/2003, de 16 do corrente, da Liderança do PSB na Câmara dos Deputados, referente
ao desligamento do Deputado Cabo Júlio, como
titular, na Comissão Especial Mista destinada a
fiscalizar, em todo território nacional, a posse, o
porte e a comercialização de armas e munições....
1.3 – ORDEM DO DIA
Item 1
Projeto de Lei da Câmara nº 43, de 2003
(nº 192/2003, na Câmara dos Deputados), que
institui o ano de 2004 como o “Ano da Mulher”.
Apreciação transferida para amanhã, nos ter mos do Requerimento nº 815, de 2003. ................
Item 2
Proposta de Emenda à Constituição nº 55,
de 1999, tendo como primeiro signatário o Sena-
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dor Mozarildo Cavalcanti, que modifica o caput
do art. 37 da Constituição Federal (acrescenta,
dentre os princípios que regem a administração
pública, o da razoabilidade). Apreciação transferida para amanhã, nos termos do Requerimento nº 815, de 2003. .........................................
Item 3
Proposta de Emenda à Constituição nº 13,
de 2003, tendo com primeiro signatário o Senador Sérgio Zambiasi, que altera a redação do §
4º do art. 18 da Constituição Federal, dispondo
sobre a organização de Municípios. Apreciação
transferida para amanhã, nos termos do Requerimento nº 815, de 2003. .................................
Item 4
Proposta de Emenda à Constituição nº 72,
de 1999, tendo como primeiro signatário o Senador Carlos Patrocínio, que altera a Constituição
Federal para definir que os vetos presidenciais
serão apreciados em reuniões separadas das
duas Casas do Congresso Nacional. Apreciação
transferida para amanhã, nos termos do Requerimento nº 815, de 2003. .................................
Item 5
Proposta de Emenda à Constituição nº 39,
de 2001, tendo como primeiro signatário o Senador Ney Suassuna, que acrescenta o § 5º ao art.
73 da Constituição Federal, criando a Procuradoria do Tribunal de Contas da União. Apreciação
transferida para amanhã, nos termos do Requerimento nº 815, de 2003. .................................
Item 6
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 34, de 2002 (nº 943/99, na Câmara dos
Deputados), que proíbe inversão de ordem dos nomes constantes na Lista Única de Transplantes do
Sistema Nacional de Transplantes, se houver leito
disponível em qualquer unidade hospitalar acessível. Apreciação transferida para amanhã, nos
termos do Requerimento nº 815, de 2003...............
Item 7
Projeto de Lei do Senado nº 52, de 2002,
de autoria do Senador Ademir Andrade, que mo difica a Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990,
estabelecendo critérios para a distribuição dos
recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador.
Apreciação transferida para amanhã, nos ter mos do Requerimento nº 815, de 2003. ................
Item 8
Projeto de Lei do Senado nº 326, de 2003
(apresentado como conclusão do Parecer nº
1.075, de 2003, da Comissão de Assuntos Eco nômicos, Relator : Senador Garibaldi Alves Filho), que revoga os arts. 3º, 4º, 6º e 7º da Lei nº
9.069, de 29 de junho de 1995, que dispõe sobre
o Plano Real, o Sistema Monetário Nacional, es -
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tabelece as regras e condições de emissão do
Real e os critérios para conversão das obrigações para o Real, e dá outras providências.
Apreciação transferida para amanhã, nos ter mos do Requerimento nº 815, de 2003. ................
Item 9
Requerimento nº 487, de 2003, do Senador Eduardo Suplicy, solicitando a inserção em
ata de voto de homenagem pela passagem do
95º aniversário natalício do Dr. Salvador Allende,
Presidente Constitucional do Chile, eleito por
voto popular em 4 de setembro de 1970. Apreciação transferida para amanhã, nos termos do
Requerimento nº 815, de 2003..............................
Item 10
Mensagem nº 76, de 2003 (nº 114/2003,
na origem), pela qual o Presidente da República
solicita a retirada do Projeto de Lei da Câmara nº
4, de 2003, que autoriza o Instituto Nacional do
Seguro Social a doar imóvel que especifica à
União Brasileira de Escritores. Apreciação
transferida para amanhã, nos termos do Requerimento nº 815, de 2003. .................................
Item 11
Requerimento nº 711, de 2003, dos Senadores Osmar Dias e Hélio Costa, solicitando que, so bre o Projeto de Lei do Senado nº 298, de 2003,
além da Comissão constante do despacho inicial
de distribuição, seja ouvida, também, a de Educação. Apreciação transferida para amanhã, nos
termos do Requerimento nº 815, de 2003. ..............
Item 12
Requerimento nº 712, de 2003, dos Senadores Osmar Dias e Hélio Costa, solicitando que, so bre o Projeto de Lei do Senado nº 308, de 2003,
além da Comissão constante do despacho inicial
de distribuição, seja ouvida, também, a de Educação. Apreciação transferida para amanhã, nos
termos do Requerimento nº 815, de 2003. ..............
Item 13
Requerimento nº 713, de 2003, do Senador Osmar Dias, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 333, de 2003, além das Co missões constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Educação.
Apreciação transferida para amanhã, nos ter mos do Requerimento nº 815, de 2003. ................
Item 14
Requerimento nº 728, de 2003, do Senador José Jorge, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 314, de 2003, além da Co missão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Serviços de
Infra-Estrutura. Apreciação transferida para
amanhã, nos termos do Requerimento nº 815,
de 2003..................................................................
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mes complementares no Sistema Único de Saúde. Apreciação transferida para amanhã, nos
termos do Requerimento nº 815, de 2003..............
1.3.1– Leitura de requerimentos

Item 15
Requerimento nº 737, de 2003, do Senador
Osmar Dias, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 259, de 2002 – Complementar, além
das Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Educação.
Apreciação transferida para amanhã, nos termos
do Requerimento nº 815, de 2003...........................
Item 16
Requerimento nº 750, de 2003, do Senador Aelton Freitas, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 45, de 2002, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Educação. Apreciação transferida para amanhã, nos termos do
Requerimento nº 815, de 2003. .............................
Item 17
Requerimento nº 751, de 2003, do Senador Augusto Botelho, solicitando a retirada, em
caráter definitivo, do Projeto de Lei do Senado nº
291, de 2003, de sua autoria. Apreciação transferida para amanhã, nos termos do Requerimento nº 815, de 2003. .........................................
Item 18
Requerimento nº 756, de 2003, do Senador
Hélio Costa, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei da Câmara nº 16, de 2003, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania. Apreciação transferida para amanhã,
nos termos do Requerimento nº 815, de 2003. ......
Item 19
Requerimento nº 761, de 2003, do Senador Tião Viana, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 610, de 1999, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Serviços de
Infra-Estrutura. Apreciação transferida para
amanhã, nos termos do Requerimento nº 815,
de 2003..................................................................
Item 20
Requerimento nº 783, de 2003, do Senador Osmar Dias, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 355, de 2003, além da Co missão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Educação. Apreciação transferida para amanhã, nos termos do
Requerimento nº 815, de 2003. .............................
Item 21
Projeto de Lei da Câmara nº 31, de 2001 (nº
1.016/95, na Câmara dos Deputados), que dispõe
sobre o atendimento preferencial a idosos, gestantes, portadores de deficiência e crianças de
primeira idade para marcação de consultas e exa-
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Nº 816, de 2003, de autoria do Senador
Arthur Virgílio Neto, solicitando Voto de Aplauso
à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
– EMBRAPA, pelo primeiro clone bovino brasileiro feito a partir de células de um animal adulto
morto. ....................................................................
Nº 817, de 2003, de autoria do Senador
Arthur Virgílio Neto, solicitando Voto de Aplauso
aos cientistas brasileiros que mapearam o parasita da esquiotossoma, num grande feito da ciên cia nacional, abrindo caminho para a produção
de vacina contra a doença.....................................
Nº 818, de 2003, de autoria do Senador
Arthur Virgílio Neto, solicitando informações ao
Secretário Especial de Comunicação de Governo
e Gestão Estratégica, acerca da nova estrutura
de comunicação do Governo, em especial da Radiobrás. ..................................................................
Nº 819, de 2003, de autoria do Senador
Demóstenes Torres, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 327 e
354, de 2003, por versarem sobre a mesma ma téria........................................................................
1.3.2– Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR MAGUITO VILELA – Comentários sobre reportagem do jornal Folha de S.Pau lo, publicada no último domingo, que denuncia a
criação de instituição privada Rede Goiana de
Microcrédito, com membros do governo de Goiás, que irá administrar os recursos do Banco do
Povo daquele Estado. ............................................
SENADORA IDELI SALVATTI – Expectativa com relação à próxima reunião do Copom. ......
SENADOR ÁLVARO DIAS – Críticas a proposta de reforma tributária do governo federal......
SENADOR MÃO SANTA – Considerações
sobre a reforma da Previdência.............................
SENADOR EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS,
como Líder – Respostas às questões levantadas
pelo Senador Maguito Vilela, em pronunciamento
nesta tarde, reportando-se à conversa mantida
com o governador Goiás. ......................................
SENADOR PAULO PAIM – Apoio à aprovação da Mensagem nº 179, de 2003, do Poder
Executivo, que autoriza a contratação de operação de crédito externo entre a prefeitura de Porto
Alegre e o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata, destinada a financiar,
parcialmente, o Programa Integrado Zona Norte.
SENADOR DEMÓSTENES TORRES –
Considerações sobre a reunião da Organização
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Mundial de Comércio (OMC), em Cancún, no
México. Prejuízos ao Estado de Goiás com o atual texto da reforma tributária. ................................
SENADORA ANA JÚLIA CAREPA, como
Líder – Audiência com o Ministro da Justiça para
tratar da segurança do vereador de Belém/PA,
Paulo Fonteles, e do assassinato de trabalhadores sem-terra no Estado do Pará. Apelo para que
o Governo do Pará adote providências contra a
ação de pistoleiros naquele Estado. ......................
SENADOR VALDIR RAUPP – Situação da
BR-364 em Rondônia. Direitos dos portadores de
deficiência..............................................................
SENADORA SERYS SLHESSARENKO –
Homenagem a Bertha Lutz pela sua luta em de fesa dos direitos da mulher no Brasil. Relato da
atuação de cooperativas de crédito na Espanha. .
SENADOR DUCIOMAR COSTA, como Líder
– Conflito agrário no Estado do Pará. Comentários
sobre matéria publicada na imprensa a respeito da
atuação da Companhia Vale do Rio Doce. ..............
1.3.3 – Lei tura de requerimento
Nº 820, de 2003, de autoria do Senador
Romeu Tuma, solicitando Votos de Aplauso à di reção do Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial – Senai e aos alunos premiados com
Certificação de Excelência, integrantes da equipe
brasileira que estiveram em Saint Galen – Suíça,
no período de 19 a 22 de junho deste ano, parti cipando da 37ª WorldSkills Competition, a olimpíada mundial do ensino profissionalizante, realizada a cada dois anos, desde 1950......................
1.3.4 – Discursos encaminhados à publicação
SENADOR EFRAIM MORAIS – Questionamentos sobre a política de aplicação de recursos
dos fundos de pensão. ..........................................
SENADOR VALMIR AMARAL – Defesa da
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Ata da 122ª Sessão Deliberativa Ordinária,
em 16 de setembro de 2003
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura
Presidência dos Srs. José Sarney, Paulo Paim, Eduardo Siqueira Campos, Romeu Tuma,
Heráclito Fortes, da Sra. Serys Slhessarenko e do Sr. Papaléo Paes
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS,
ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENA–
DORES:
Aelton Freitas – Alberto Silva – Almeida Lima –
Aloizio Mercadante – Alvaro Dias – Amir Lando – Ana
Júlia Carepa – Antero Paes de Barros – Antonio Car los Magalhães – Antônio Carlos Valadares – Arthur
Virgílio – César Borges – Delcidio Amaral – Demoste nes Torres – Duciomar Costa – Edison Lobão – Edu ardo Azeredo – Eduardo Siqueira Campos – Eduardo
Suplicy – Efraim Morais – Eurípedes Camargo – Fátima Cleide – Fernando Bezerra – Flávio Arns – Gari baldi Alves Filho – Geraldo Mesquita Júnior – Gerson
Camata – Gilberto Mestrinho – Hélio Costa – Heloísa
Helena – Heráclito Fortes – Ideli Salvatti – Jefferson
Peres – João Alberto Souza – João Batista Motta –
João Capiberibe – João Ribeiro – Jonas Pinheiro –
Jorge Bornhausen – José Agripino – José Jorge –
José Sarney – Leomar Quintanilha – Leonel Pavan –
Lúcia Vânia – Luiz Otavio – Maguito Vilela – Mão Santa – Marcelo Crivella – Marco Maciel – Maria do Car mo Alves – Mozarildo Cavalcanti – Ney Suassuna –
Osmar Dias – Papaléo Paes – Patrícia Saboya Go mes – Paulo Octávio – Paulo Paim – Pedro Simon –
Ramez Tebet – Reginaldo Duarte – Renan Calheiros
– Rodolpho Tourinho – Romero Jucá – Romeu Tuma
– Roseana Sarney – Sérgio Guerra – Sérgio Zambiasi
– Serys Slhessarenko – Tasso Jereissati – Tião Viana
– Valdir Raupp – Valmir Amaral.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – A lista de
presença acusa o comparecimento de 71 Srs. Sena dores. Havendo número regimental, declaro aberta a
sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra balhos.
O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Herá clito Fortes, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
OFÍCIO
DO MINISTRO DE ESTADO
DO CONTROLE E DA TRANSPARÊNCIA
Nº 1.053/2003, de 8 do corrente, encaminhando
informações em resposta ao Requerimento nº 537,
de 2003, do Senador Arthur Virgílio.
As informações foram anexadas ao
processado do Requerimento, que se encontra na Secretaria-Geral da Mesa à disposição do Requerente.
PARECER Nº 1.231, DE 2003
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre Mensagem nº 159, de 2003,
(nº 372/03, na origem), que “Submete à
apreciação do Senado Federal o nome
do Doutor Roberto Augusto Castellanos
Pfeiffer para ser reconduzido ao cargo de
Conselheiro do Conselho Administrativo
de Defesa Econômico – CADE do Ministério da Justiça, com mandato de 2
anos.”
A Comissão de Assuntos Econômicos, em votação secreta realizada em 16 de setembro de 2003,
apreciando o relatório apresentado pelo Senhor Se nador Valdir Raupp sobre a Mensagem nº 159, de
2003, opina pela aprovação da indicação do Senhor
Augusto Castellanos Pfeiffer, para ser reconduzido ao
cargo de Conselheiro do Conselho Administrativo de
Defesa Econômica, do Ministério da Justiça, com
mandato de 2 anos, por 20 votos favoráveis, 3 contrários e 0 abstenções.
Sala das Comissões, 16 de setembro de 2003. –
Ramez Tebet, Presidente – Valdir Raupp, Relator –
Aloizio Mercadante – Ana Julia Carepa – Eduardo
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Suplicy – Antonio Carlos Valadares – Geraldo
Mesquita Junior – Fernando Bezerra – Flávio Arns
– Mão Santa – Garibaldi Alves Filho – Romero
Jucá –Hélio Costa – Efraim Morais – Jonas Pinhei ro – Jorge Bornhausen – Paulo Octávio – Rodolp ho Tourinho – Sérgio Guerra – Eduardo Azeredo –
Tasso Jereissati – Lúcia Vânia – Almeida Lima –
Osmar Dias – Patrícia Saboya Gomes.
RELATÓRIO
Relator: Senador Valdir Raupp
O Senhor Presidente da República, por intermé dio da Mensagem nº 159, de 2003 (nº 372, de
8-8-2003, na origem), submete à apreciação do Se nado Federal, nos termos do art. 52, inciso III, alínea f
da Constituição Federal, combinado com o disposto
no art. 4º da Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, a indicação do Doutor Roberto Augusto Castellanos Pfe iffer, para ser reconduzido ao cargo de Conselheiro
do Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(CADE), do Ministério da Justiça, com mandato de
dois anos.
O Doutor Roberto Augusto Castellanos Pfeiffer
exerce o cargo de Conselheiro do CADE desde meados de 2001.
Nascido em San Salvador, em 3 de junho de
1968, o indicado é brasileiro nato. Formou-se em Di reito pela Faculdade de Direito da Universidade de
São Paulo, em 1991, e, em 1998, obteve o título de
mestre em Direito na mesma USP.
O currículo do candidato atesta sua qualificação
acadêmica e sua ampla experiência profissional na
área jurídica, da qual se destacam o exercício da ativi dade de Procurador do Estado de São Paulo, a partir
de 1993; Assessor de Ministro do Supremo Tribunal
Federal; Consultor Jurídico
do Ministério da Justiça, de 1999 a 2001; e, desde meados de 2001, a de Conselheiro do CADE.
Tem exercido também atividades de magistério
em instituições de nível superior, entre as quais a
Escola de Advocacia da OAB/São Paulo, a Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo,
a Escola Superior de Administração Fazendária e,
desde 2002, no curso especialização em direito secu ritário e ressecuritário da Fundação Getúlio Vargas.
O indicado é autor de diversas publicações téc nicas, que incluem quatro livros, sendo dois em
co-autoria, e um, como coordenador, além de inúme ros artigos em revistas jurídicas.
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Destaque-se, ainda, que o Doutor Roberto Augusto Castellanos Pfeiffer possui cinco teses aprovadas em Congressos, das quais três em Congressos
Nacionais de Procuradores de Estado e duas nos IV e
V Congressos Brasileiros de Direito do Consumidor.
O indicado apresenta uma extensa relação de participações em eventos nacionais e internacionais, como
palestrante e debatedor, em painéis e cursos no campo do direito constitucional, civil e, ultimamente, na
área de concorrência.
É de salientar, também, que o indicado chefiou a
Delegação Brasileira na Comissão Técnica da Reunião de Ministros de Justiça no Mercosul, Bolívia e
Chile, entre 1999 e 2001, e foi membro de duas outras
delegações brasileiras, na ONU e no Comitê Técnico
da Comissão de Comércio do Mercosul.
Considera-se, assim, que as informações comprovam sua qualificação, o que é sobejamente reforçado pelo Relatório de Atividades, de sua própria la vra. Pela feliz iniciativa e gesto de transparência, anexo sua integra à presente proposta de recondução ao
cargo.
Ressalte-se que, nos termos do art. 4º da Lei nº
8.884, de 11 de junho de 1994, os Conselheiros são
escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta anos
de idade, não se exigindo condição de nacionalidade,
embora o candidato seja brasileiro nato. Mencione-se
também que, de acordo com o § 1º do referido artigo,
os Conselheiros têm mandato de dois anos, permitida
uma recondução.
Diante do exposto, em cumprimento às disposições constitucionais contidas no art. 52, inciso III, alínea f da Constituição Federal, combinado com o disposto no art. 4º da Lei nº 8.884, de 11 de junho de
1994, submete-se à apreciação e julgamento desta
Comissão a indicação, pelo Senhor Presidente da
República, do Doutor Roberto Augusto Castellanos
Pfeiffer, para ser reconduzido ao cargo de Conselheiro do CADE, com mandato de dois anos.
Sala da Comissão, 16 de novembro de 200. –
Rames Tebet, Presidente – Valdir Raupp, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – O Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Sobre a
mesa, projetos de lei do Senado que serão lidos pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Heráclito Fortes.
São lidos os seguintes
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 388, DE 2003 – COMPLEMENTAR
Institui o Sistema Nacional de Previdência Privada, cria o Conselho Nacional
de Previdência Privada e a Superintendência de Previdência Privada, e dá outras providências, em conformidade com
o disposto no art. 192 da Constituição
Federal.
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Do Sistema Nacional de Previdência Privada
Art. 1º Esta lei complementar institui o Sistema
Nacional de Previdência Privada, constituído de:
I – Conselho Nacional de Previdência Privada
(CNPP);
II – Superintendência de Previdência Privada
(SUPRI);
III – organizações autorizadas a operar no mer cado de previdência privada;
IV – corretores habilitados.
§ 1º São criados o Conselho Nacional de Previ dência Privada e a Superintendência de Previdência
Privada, na forma do disposto nos Capítulos II e III
desta lei complementar, respectivamente.
§ 2º O Conselho Nacional de Previdência Priva da é órgão colegiado vinculado ao Ministério da Fa zenda, exercendo função normativa no Sistema Naci onal de Previdência Privada, na forma do disposto
nos arts. 3º a 8º desta lei complementar.
§ 3º A Superintendência de Previdência Priva da, vinculada ao Ministério da Previdência Social,
exerce funções de supervisão e fiscalização das entidades par ticipantes do mercado de previdência priva da, na forma do disposto nos arts. 9º a 19 desta lei
complementar.
§ 4º O mercado de previdência privada consti tui-se das organizações autorizadas a operar com
planos de previdência privada e dos corretores habili tados, na forma do disposto nos arts. 20 a 26 desta lei
complementar.
Art. 2º A política nacional de previdência privada
tem por objetivos:
I – promover a expansão do mercado de previ dência privada, propiciando as condições necessári as a seu aperfeiçoamento e integração ao processo
de desenvolvimento econômico e social do País;
II – proporcionar ao mercado de previdência pri vada mecanismos que assegurem a livre concorrên -
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cia, a disseminação da informação e a transparência
das operações;
III – coordenar a atuação do mercado de previdência privada com os objetivos das políticas econômica e trabalhista do Governo Federal;
IV – instituir instrumentos financeiros capazes
de preservar a liquidez e a solvência das organizações que atuam no mercado de previdência privada;
V – assegurar a defesa dos interesses dos clientes das operações de previdência privada;
VI – firmar o princípio da reciprocidade nas operações de previdência privada, condicionando a autorização para o funcionamento de organizações estrangeiras no País, à garantia de igualdade de tratamento às organizações nacionais pelo país de origem.
SEÇÃO I
Do Conselho Nacional de Previdência Privada
Art. 3º O Conselho Nacional de Previdência Privada tem a seguinte composição:
I – Ministro da Fazenda, na qualidade de Presidente;
II – Ministro do Planejamento e Orçamento;
III – Superintendente da Superintendência de
Previdência Privada;
IV – um representante da Superintendência de
Previdência Privada, indicado por seu Superintendente;
V – dois representantes das organizações autorizadas a operar no mercado de previdência privada,
indicados por suas entidades representativas;
VI – um representante dos corretores habilitados, indicados por suas entidades representativas.
§ 1º Os representantes a que se referem os incisos IV, V e VI do caput são nomeados pelo Ministro
de Estado da Fazenda para um mandato de quatro
anos, e fazem jus a remuneração equivalente a setenta e cinco por cento da atribuída ao Superintendente
da Superintendência de Previdência Privada.
§ 2º O Conselho Nacional de Previdência Privada reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, ou,
extraordinariamente, por convocação de seu presidente ou de três de seus outros membros.
§ 3º O Conselho Nacional de Previdência Privada decidirá por maioria de votos, presentes a maioria
absoluta de seus membros, sendo vedada ao presidente a tomada de decisões ad referendum do colegiado.
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§ 4º O presidente participará da votação e, em
caso de empate, proferirá voto de qualidade.
Art. 4º O Conselho Nacional de Previdência Pri vada tem por objetivos:
I – promover as condições necessárias ao ade quado funcionamento e à expansão do mercado de
previdência privada e sua integração ao processo de
desenvolvimento econômico e social do Pais;
II – regular e coordenar a atuação da Superin tendência de Previdência Privada.
Art. 5º Compete ao Conselho Nacional de Previ dência Privada:
I – coordenar a supervisão e fiscalização das
instituições que compõem o Sistema Nacional de Pre vidência Privada;
II – aprovar o Regimento Interno da Superinten dência de Previdência Privada;
III – definir normas de constituição e funciona mento das organizações autorizadas a atuar no mer cado de previdência privada, dispondo especialmente
sobre:
a) capital social e patrimônio líquido
mínimos para o funcionamento das organizações, inclusive a forma de sua realização;
b) margem de solvência, fundo de ga rantia, fundo de constituição e critérios de
formação de provisões técnicas e fundos
especiais;
c) transferência de controle societário,
fusão, incorporação, cisão e qualquer outra
forma de recomposição das organizações;
d)operações que poderão realizar en tre si, especialmente as organizações sob o
mesmo controle societário ou pertencentes
ao mesmo grupo econômico;
e) regras e restrições para o funcionamento de organizações pertencentes a gru pos econômicos que operam simultaneamente em mais de um segmento do sistema
financeiro ou em atividades não financeiras;
f) critérios para instalar dependências
e participar do capital de empresas no País
e no exterior;
g) critérios para investidura e exercício
de cargos de administradores, fiscais e demais funções estatutárias;
h) percentagem máxima de recursos
que poderá ser aplicada junto a um mesmo
cliente, a sociedades controladas, coligadas
ou sob o mesmo controle societário;
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i) índices e condições referentes a en caixes, imobilizações, participações societárias e demais relações patrimoniais;
j) princípios e critérios de contabilidade, auditoria e atuária a serem observados;
l) periodicidade de levantamento de
demonstrações financeiras;
m) periodicidade de fornecimento de
informações e documentos às entidades de
supervisão e fiscalização e ao público;
n) referenciais para aferição da capacidade econômica de controladores societários e da capacidade técnica de administradores de organizações;
IV – regular as operações de previdência privada, dispondo em especial sobre:
a) características gerais dos contratos
e planos de previdência privada;
b) aplicação de reservas técnicas;
V – estabelecer as diretrizes e condições para
a realização de operações de previdência privada
no exterior;
VI – regular a atividade dos corretores de planos
de previdência;
VII – observadas as disposições desta Lei Complementar e a legislação vigente, regular os procedimentos a serem adotados pela Superintendência de
Previdência Privada relativamente à supervisão e fiscalização do capital social e patrimônio líquido das organizações autorizadas a funcionar no mercado de
previdência privada, de forma que:
a) sejam definidos valores mínimos de
capital social e patrimônio líquido para o
funcionamento das organizações;
b) seja apresentado, à Superintendência de Previdência Privada, plano de recuperação, sempre que o capital social ou o
patrimônio líquido da organização esteja
abaixo do mínimo estabelecido, ficando vedada a expansão das operações ativas e
passivas da organização enquanto o plano
não tiver sido aprovado por aquela Superintendência;
c) seja decretada intervenção, sob
qualquer forma admitida em lei, em organização cujo capital social ou patrimônio líquido esteja abaixo de vinte por cento do mínimo estabelecido, promovendo-sei igualmente, a mudança em seu controle societário;
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d) seja promovida a liquidação judicial
de organização submetida ao procedimento
de intervenção, sempre que não se alcancem os resultados esperados, ou na hipótese de que o capital social ou o patrimônio líquido da organização encontrem-se abaixo
de sessenta por cento do mínimo estabelecido;
VIII – regular a taxa de supervisão e fiscaliza ção devida pelas instituições do Sistema Nacional
de Previdência Privada à Superintendência de Pre vidência Privada, podendo determinar que até vinte
por cento dessa taxa seja recolhida em favor do pró prio Conselho Nacional de Previdência Privada,
para seu custeio ou aplicação em investimentos, tre inamento de servidores e custeios prioritários da
Superintendência de Previdência Privada;
IX – regulamentar sistemática de prestação
anual de contas pela Superintendência de Previdên cia Privada;
X – aprovar o orçamento e a prestação anual de
contas da Superintendência de Previdência Privada;
XI – decidir sobre os recursos referentes às ma térias reservadas à sua decisão, na forma do regula mento previsto no caput do art. 6º.
§ 1º O Conselho Nacional de Previdência Priva da regulará, também, os procedimentos e sistemas
gerenciais de controle, de forma que sejam adequa damente cumpridas e fiscalizadas as leis e regula mentações do funcionamento das instituições do Sis tema Nacional de Previdência Privada.
§ 2º A prestação de contas anual de que tratam
os incisos IX e X do caput deverá ser encaminhada ao
Presidente da República, à Câmara dos Deputados e
ao Senado Federal, até a primeira quinzena do mês
de março do ano seguinte, acompanhada da prestação de contas do próprio Conselho Nacional de Previ dência Privada, devendo conter:
I – avaliação da situação econômica e financeira
do Conselho Nacional de Previdência Privada e da
Superintendência de Previdência Privada;
II – avaliação das condições de funcionamento
do mercado de previdência privada no ano de referên cia da prestação de contas e informações relativas às
principais políticas e medidas adotadas no período;
III – relatórios administrativos sobre as principa is atividades desenvolvidas pelo Conselho Nacional
de Previdência Privada e pela Superintendência de
Previdência Privada;
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IV – relatórios sobre intervenções, liquidações
judiciais e falências no âmbito do mercado de previdência privada.
Art. 6º Deverão atuar junto ao Conselho Nacional de Previdência Privada, na forma de regulamento
aprovado pelo Ministro da Fazenda:
I – Secretaria-Executiva;
II – Comissão de Julgamento;
III – Comissões Consultivas.
§ 1º A Superintendência de Previdência Privada
funcionará como Secretaria-Executiva do Conselho
Nacional de Previdência Privada.
§ 2º O Presidente do Conselho Nacional de Previdência Privada designará, entre os conselheiros de
que tratam os incisos IV, V e VI do art. 3º desta Lei
Complementar, o Presidente da Comissão de Julgamento e o Coordenador-Geral das Comissões Consultivas.
§ 3º Compete à Secretaria-Executiva:
I – prestar apoio administrativo ao Conselho Nacional de Seguros Privados;
II – tornar públicas as decisões do Conselho.
§ 4º Compete à Comissão de Julgamento julgar,
em última instância administrativa, os recursos interpostos contra penalidades impostas pela Superintendência de Previdência Privada.
§ 5º O regulamento a que se refere o caput poderá reservar ao plenário do Conselho Nacional de
Previdência Privada a decisão sobre recursos referentes às penalidades que importem em inabilitação
para o exercício de cargos ou em suspensão ou cas sação de autorização para o funcionamento de organizações do mercado de previdência privada.
Art. 7º A Comissão de Julgamento poderá ser
organiza~da em câmaras ou turmas.
§ 1º As câmaras ou turmas da Comissão de Julgamento serão paritariamente compostas por representantes da Superintendência de Previdência Privada e das instituições que operam no mercado de pre vidência privada, escolhidos na forma do regulamento previsto no caput do art. 60.
§ 2º A Comissão de Julgamento reunir-se-á ordinariamente na terceira semana de cada mês ou, extraordinariamente, por convocação de seu presidente
ou da maioria de seus membros.
§ 3º As deliberações da Comissão de Julgamento serão realizadas em sessão pública.
§ 4º O Ministro de Estado da Fazenda designará
um Procurador da Fazenda Nacional para funcionar
junto à Comissão de Julgamento.
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Art. 8º As Comissões Consultivas serão consti tuídas por representantes da Superintendência de
Previdência Privada e de organizações do mercado
de previdência privada, especializados nos temas
das respectivas comissões temáticas, em conformi dade com o regulamento previsto no caput do art. 6º.
§ 1º O Superintendente da Superintendência de
Previdência Privada indicará o Coordenador-Geral
das Comissões Consultivas.
§ 2º É obrigatória a manifestação prévia da Co missão Consultiva nas decisões do Conselho Nacio nal de Previdência Privada que envolverem mudan ças no campo específico de atuação da respectiva
Comissão, ressalvadas as matérias que requeiram sigilo, a critério do presidente do Conselho Nacional de
Previdência Privada.
§ 3º A Secretaria-Executiva, a Comissão de Julgamento e as Comissões Consultivas valer-se-ão de
recursos humanos e materiais cedidos pelos Ministé rios da Fazenda e da Previdência Social.
SEÇÃO II
Da Superintendência de Previdência Privada
Art. 9º A Superintendência de Previdência Pri vada é autarquia especial, com personalidade jurídica
e patrimônio próprios, vinculada ao Ministério da Pre vidência Social, dotada de autonomia administrativa,
econômica, financeira e técnica, com sede e foro em
Brasília e jurisdição em todo território nacional.
Art. 10 A. Superintendência de Previdência Pri vada atuará como órgão de supervisão e fiscalização
do funcionamento do mercado de previdência priva da, com os seguintes objetivos:
I – propiciar as condições necessárias ao aper feiçoamento do mercado e a sua integração ao pro cesso de desenvolvimento econômico e social do
País;
II – instituir mecanismos que assegurem a livre
concorrência no mercado, a eqüidade dos contratos e
o acesso do público às informações de seu interesse;
III – adotar medidas tendentes a preservar a li quidez e a solvência das organizações que operam
no mercado.
Art. 11. Compete à Superintendência de Previ dência Privada:
I – regulamentar, com observância das normas
definidas pelo Conselho Nacional de Previdência Pri vada, as matérias relativas à sua área de atuação;
II – conceder autorização para o funcionamento,
transferência de controle societário, fusão, incorpora ção, cisão, e qualquer outra forma de recomposição
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das organizações que atuam no mercado de previdência privada;
III – supervisionar e fiscalizar as atividades das
organizações que atuam no mercado de previdência
privada;
IV – manter controle das condições de liquidez e
solvência das organizações que atuam no mercado
de previdência privada;
V – autorizar a movimentação e liberação dos
bens e valores obrigatoriamente inscritos em garantia
das reservas técnicas e do fundo de garantia, em conformidade com as diretrizes fixadas pelo Conselho
Nacional de Previdência Privada;
VI – aprovar o lançamento, no mercado, de pla nos de previdência privada;
VII – manter sistema de registro dos corretores
de planos de previdência privada e fiscalizar suas atividades;
VIII – credenciar os auditores atuariais e fiscalizar suas atividades;
IX – adotar as providências necessárias à apli cação dos regimes especiais previstos nos arts. 40 a
48 desta Lei Complementar;
X – aplicar as penalidades previstas nesta Lei
Complementar.
Art. 12. A administração da Superintendência de
Previdência Privada será exercida por uma diretoria
composta de um superintendente e quatro diretores,
nomeados pelo Presidente da República, mediante
indicação do Ministro da Previdência Social, para o
exercício de um mandato de quatro anos, nas seguintes condições:
I – serão recrutados dentre cidadãos brasileiros
com os seguintes requisitos:
a) desfrutem de idoneidade moral e reputação ilibada;
b) tenham mais de cinco anos de experiência em atividades profissionais nas
áreas de administração, contabilidade, direito ou economia;
II – terão seus nomes previamente aprovados
pelo Senado Federal, em votação secreta precedida
de argüição pública;
III – poderão ser reconduzidos para o mesmo
cargo uma única vez, observadas as condições do inciso II.
§ lº Os dirigentes de que trata o caput deste artigo somente perderão seus mandatos nos casos de:
I – pedido de dispensa formulado pelo próprio
interessado, cujas razões serão encaminhadas ao
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Presidente da República e ao Presidente do Senado
Federal;
II – demissão devidamente justificada, de inicia tiva do Presidente da República, aprovada pelo Sena do Federal em votação secreta, assegurada ao diri gente oportunidade de ampla defesa em sessão pú blica anterior à deliberação.
§ 2º O Presidente da República enviará ao Pre sidente do Senado Federal os nomes e currículos dos
candidatos aos cargos de que trata o caput deste artigo:
I – até sessenta dias antes do encerramento do
mandato do dirigente a ser substituído ou reconduzi do, no caso de encerramento normal do mandato;
II – no prazo de quinze dias, nos casos de perda
de mandato ou de rejeição, pelo Senado Federal, de
nome indicado.
§ 3º É vedado aos dirigentes da Superintendên cia de Previdência Privada:
I – exercer qualquer outra função, emprego ou
cargo, público ou privado, mesmo que não remunera do, exceto o de professor;
II – manter participação acionária, direta ou indi reta, em organização do mercado de previdência pri vada que esteja sob a supervisão ou fiscalização do
órgão ou entidade de que são dirigentes, incompatibi lidade que se estende aos cônjuges, concubinos e
aos parentes até o segundo grau;
III – por um período de seis meses após o exercício do mandato ou a exoneração a pedido, exercer
qualquer atividade profissional, direta ou indireta,
com ou sem vínculo empregatício, junto a instituições
do Sistema Nacional de Previdência Privada, ou participar do controle societário de sociedades dele integrantes;
IV – intervir em matéria relativamente à qual te nha interesse conflitante com os objetivos do órgão
ou entidade em que exerce a função, bem como participar de deliberação a respeito, promovida pelos de mais membros do órgão, dando–lhes ciência do fato e
fazendo constar de ata a natureza e extensão de seu
impedimento;
V – valer–se de informação à qual tenha acesso
privilegiado em razão do exercício do cargo, relativa a
fato ou ato relevante não divulgado ao mercado, ou
dela se utilizar para obter, para si ou para outrem,
vantagem de qualquer natureza.
§ 4º Os dirigentes a que se refere o caput deste
artigo guardarão sigilo das informações relativas às
matérias em exame na Superintendência de Previ dência Privada, até sua divulgação ao público.
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§ 5º Durante o impedimento de que trata o inciso
III do § 3º, fica assegurado aos ex–dirigentes que
cumprirem integralmente o mandato para o qual foram nomeados, ou dele se afastarem por incapacidade física ou psicológica, comprovada mediante laudo
de junta médica oficial, o recebimento, em caráter
pessoal e intransferível, dos proventos do cargo exercido, salvo na hipótese de ocupar novo cargo, emprego ou função pública, ou ainda cargo, emprego ou
função, no setor privado, que não colida com o disposto naquele inciso.
Art. 13. A Superintendência de Previdência Pri vada funcionará como órgão de deliberação colegiada, de acordo com regimento interno aprovado pelo
Conselho Nacional de Previdência Privada, no qual
serão fixadas as atribuições do superintendente, dos
diretores e do colegiado.
Art. 14. Compete ao Colegiado da Superintendência de Previdência Privada:
I – decidir sobre matérias de competência da
Superintendência de Previdência Privada;
II – encaminhar o Regimento Interno da Superintendência de Previdência Privada ao Conselho Nacional de Previdência Privada para aprovação;
III – submeter à aprovação do Conselho Nacional de Previdência Privada seu orçamento e suas demonstrações financeiras;
IV – aprovar normas gerais de contabilidade e
auditoria interna;
V – julgar inquéritos administrativos envolvendo
questões que estejam no âmbito de sua competência.
Parágrafo único. O regimento interno, além de
outras matérias pertinentes, disporá sobre a estrutura
organizacional e administrativa da instituição, definição de responsabilidades, atribuições do superintendente e dos diretores e forma de substituição destes,
em suas ausências, impedimentos e vacâncias.
Art. 15. O quadro permanente de pessoal da Superintendência de Previdência Privada, organizado
em carreiras e com estatuto próprio, será exclusivamente constituído de servidores aprovados em con curso público de provas ou de provas e títulos, específico para o fim de ingresso na instituição, sendo nula
de pleno direito a admissão feita sem observância
dessa exigência.
§ 1º Os deveres, obrigações, impedimentos, direitos, vantagens e garantias dos integrantes do qua dro de pessoal da Superintendência de Previdência
Privada serão estabelecidos no estatuto próprio de
seus servidores, a ser aprovado pelo Conselho Nacional de Previdência Privada.
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§ 2º Os servidores do quadro de pessoal da Su perintendência de Previdência Privada serão regidos
pela legislação própria dos servidores públicos.
§ 3º O exercício de quaisquer cargos ou funções
comissionadas, constantes da estrutura organizacio nal da Superintendência de Previdência Privada, será
privativo dos servidores do seu quadro de pessoal,
admitidos na forma deste artigo.
§ 4º A Superintendência de Previdência Privada
manterá serviço jurídico próprio ao qual caberá o
exercício do procuratório judicial e extrajudicial da instituição.
§ 5º Durante o período de implantação da Supe rintendência de Previdência Privada e até a realiza ção de concurso público para o provimento de seus
quadros, o Conselho Nacional de Previdência Priva da poderá requisitar servidores dos quadros de pes soal dos Ministérios da Fazenda e da Previdência So cial, e, ainda, da Superintendência de Seguros Priva dos.
§ 6º Os servidores requisitados para implanta ção da Superintendência de Previdência Privada, na
forma do § 5º deste artigo, poderão ser efetivados no
seu quadro de pessoal, obedecidos aos critérios es tabelecidos pelo Conselho Nacional de Previdência
Privada.
Art. 16. As despesas necessárias ao funciona mento da Superintendência de Previdência Privada
serão custeadas com as seguintes receitas:
I – dotações que lhe forem consignadas no orça mento da União;
II – taxas de fiscalização e serviços prestados,
observados os valores fixados pelo Conselho Nacio nal de Previdência Privada;
III – receitas provenientes de penas pecuniárias
aplicadas no exercício do seu poder de fiscalização;
IV – receitas decorrentes de convênios firmados
com entidades públicas ou privadas;
V – outras receitas que lhe forem atribuídas pelo
Conselho Nacional de Previdência Privada;
VI – renda de bens patrimoniais e de outras fontes.
Art. 17. A Superintendência de Previdência Pri vada instituirá sistema contábil compatível com sua
natureza específica, publicará balanço anual com
data de 31 de dezembro de cada ano, discriminando
suas receitas e despesas, e observará normas própri as para fins de registro, acompanhamento e controle
dos fatos ligados à sua gestão, bem como para forma lização, execução e registro de seus atos e contratos
de qualquer natureza.
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Art. 18. A Superintendência de Previdência Pri vada manterá serviço de auditoria interna, subordinado diretamente à diretoria, com sistemas de controle
capazes de permitir o acompanhamento de todas as
atividades da instituição, ressaltando os aspectos
contábeis, financeiros, operacionais e patrimoniais.
Art. 19. O Congresso Nacional exercerá, para
efeito de controle externo, com o auxílio do Tribunal
de Contas da União, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Superintendência de Previdência Privada.
SEÇÃO III
Do Mercado de Previdência Privada
Art. 20. Somente poderão operar no mercado de
previdência privada, organizações prévia e expressamente autorizadas pela Superintendência de Previdência Privada, em conformidade com diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Previdência Privada.
§ 1º As organizações autorizadas a operar no
mercado de previdência privada constituir-se-ão sob
a forma de sociedade anônima, quando tiverem fins
lucrativos, e sob a forma de fundação, sociedade civil
ou demais formas societárias autorizadas pelo Con selho Nacional de Previdência Privada, quando não
tiverem finalidade lucrativa.
§ 2º As organizações de que trata o caput deste
artigo poderão operar nos ramos de previdência pri vada aberta ou fechada e somente assumirão responsabilidades que não excedam, em risco, os limites
técnicos previstos para seus respectivos ramos ou
modalidades.
§ 3º São consideradas instituições de previdência fechada aquelas que operam e administram fun dos de pensão.
§ 4º Fundo de pensão é o plano que visa o benefício exclusivo dos diretores e empregados da empresa ou grupo patrocinador.
§ 5º São instituições de previdência privada
aberta as que instituem, operam e administram planos individuais ou coletivos de previdência.
§ 6º Plano individual é o contratado pelo participante, em seu próprio benefício, diretamente com a
instituição de previdência privada aberta.
§ 7º Plano coletivo é o plano contratado, com
instituição de previdência privada aberta, por grupos
organizados sob a forma de condomínio ou sociedade civil sem fins lucrativos, com a interveniência de
empresas ou entidades assemelhadas.
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§ 8º A empresa ou entidade interveniente no
plano coletivo é denominada patrocinadora e poderá
ou não contribuir para a formação do fundo previden ciário.
§ 9º O plano coletivo em que a patrocinadora
contribui para a formação do fundo previdenciário é
denominado plano empresarial.
Art. 21. A autorização para o funcionamento de
organização do mercado de previdência privada, tan to aberta quanto fechada, será concedida sem ônus,
terá prazo indeterminado, será inegociável e intrans ferível, em conformidade com diretrizes estabeleci das pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, e
observará:
I – capacidade técnica e reputação de seus controladores e dirigentes;
II – capacidade econômica compatível como
empreendimento.
§ 1º Na autorização de que trata o caput será
permitida a transmissão do controle da pessoa jurídi ca titular.
§ 2º A autorização para o funcionamento das organizações de previdência privada deverá ser reque rida pelo grupo mantenedor.
Art. 22. Os planos de previdência privada pode rão ter a forma de benefício definido ou de contribui ção definida, em conformidade com as normas defini das baixadas pelo Conselho Nacional de Previdência
Privada.
§ 1º Planos de benefício definido são aqueles
nos quais o benefício futuro, fixado como característi ca básica do plano, determina a contribuição.
§ 2º Planos de contribuição definida são aque les nos quais a contribuição, fixada como característi ca básica do plano, determina o benefício futuro.
Art. 23. É vedado:
I – às organizações de previdência privada
aberta instituírem planos de previdência de benefício
definido;
II – às empresas públicas, sociedades de eco nomia mista e demais empresas controladas pela
União, pelos Estados, Distrito Federal ou Municípios,
patrocinarem planos de previdência de benefício definido.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se
aplica aos fundos de pensão instituídos antes da vi gência desta Lei Complementar.
Art. 24. Os planos de previdência aberta instituí dos a partir da vigência desta Lei Complementar deverão reger-se pelas seguintes condições:
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I – é assegurado ao participante de plano em presarial os direitos relativos às contribuições vertidas pela empresa patrocinadora, na proporção de
dez por cento para cada ano completo de vínculo empregatício com a respectiva empresa;
II – é facultado ao participante de plano de previdência individual ou coletivo não-empresarial, a cada
seis meses, e ao participante de plano empresarial,
no caso de rescisão do contrato de trabalho, transferir
as reservas matemáticas de seu plano previdenciário
para outra instituição de previdência privada;
III – na rescisão do contrato de trabalho, o participante de plano empresarial poderá optar por continuar contribuindo para o plano de previdência a que
estava vinculado, nas mesmas condições, exceto
pela continuidade da contribuição do empregador;
IV – o prazo de resgate dos planos de previdência privada aberta será o que corresponder, cumulativamente, a dez anos de contribuição e cinqüenta e
cinco anos de idade do participante;
V – o resgate do plano de previdência poderá
ser efetuado:
a) com isenção do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou re lativas a Títulos e Valores Mobiliários, se
efetuado após o prazo estipulado no inciso
anterior ou em decorrência de morte ou invalidez permanente do participante;
b) com incidência do Imposto sobre
Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou
relativas a Títulos e Valores Mobiliários, a
taxa decrescente a cada ano completo, na
forma estabelecida pelo Conselho Nacional
de Previdência Privada, se efetuado antes
do prazo estipulado no inciso anterior;
VI – é facultado ao participante de plano de
previdência individual ou coletivo optar pelo pagamento, junto com as contribuições de seu plano, de
seguro especial que garanta, em caso de morte ou
invalidez permanente, a complementação do capital
que se acumularia no decorrer do plano de contribuição contratado.
§ 1º A aposentadoria pela previdência oficial assegura o resgate na forma do disposto no inciso V, alínea a, deste artigo.
§ 2º Cada sociedade de previdência privada
aberta será estipulante dos participantes de seus planos de previdência junto à sociedade seguradora, em
relação ao seguro especial de que trata o inciso VI
deste ar tigo.
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§ 3º O Conselho Nacional de Previdência Priva da regulamentará a aplicação das disposições deste
artigo.
§ 4º Não se aplica o disposto na alínea b do inciso V do caput deste ar tigo às transferências de tra tam o inciso II, também do caput deste artigo, e a alínea c do inciso III do art. 25.
Art. 25. Aplicam-se aos fundos de pensão as seguintes disposições:
I – é obrigatória a contribuição da patrocinadora
para o fundo previdenciário;
II – poderão ser instituídos sob a forma de bene ficio definido ou de contribuição definida;
III – em caso de rescisão do contrato de trabalho
com a patrocinadora, é assegurado ao participante de
fundo de pensão:
a) o direito relativo às contribuições
vertidas pela patrocinadora, na proporção
de dez por cento para cada ano completo
de vínculo empregatício com a respectiva
empresa;
b) o resgate de sua quota-parte;
c) a transferência de sua quota-parte
para um plano de previdência privada individual ou coletivo, ou para outro fundo de
pensão;
d) a continuidade de suas contribui ções para o fundo de pensão a que esteja
vinculado, nas mesmas condições, exceto
pela contribuição do empregador, no caso
de plano de contribuição definida;
IV – a concessão do benefício vincula-se à
aposentadoria pela previdência oficial;
V – é permitida a transformação do fundo de
pensão em plano coletivo de previdência aberta.
Parágrafo único. O disposto no inciso I do caput
deste artigo não se aplica aos fundos de pensão instituídos antes da vigência desta Lei Complementar.
Art. 26. No tratamento tributário aplicável à pre vidência privada será adotado o princípio do diferi mento do imposto de renda, observadas as seguintes
condições:
I – as pessoas físicas e jurídicas poderão dedu zir da base de cálculo do Imposto de Renda as contri buições aos planos de previdência privada;
II – não incidirá Imposto de Renda sobre os ga nhos de capital auferidos na aplicação dos recursos
dos fundos geridos por instituição de previdência pri vada;
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III – os resgates efetuados pelos participantes
estarão sujeitos à incidência do Imposto de Renda na
fonte, nas condições regulamentadas pelo Conselho
Nacional de Previdência Privada, salvo se:
a) destinarem-se a aquisição de renda
junto a sociedades seguradoras;
b) decorrerem de morte ou invalidez
permanente do participante;
IV – o imposto de renda será cobrado quando
do usufruto dos benefícios do fundo de pensão ou
da renda adquirida junto a sociedade seguradora.
Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso III do caput deste artigo às transferências de que
tratam o inciso II do caput do art. 24 e a alínea c do inciso III do caput do art. 25.
CAPÍTULO II
Da Garantia das Operações
de Previdência Privada
Art. 27. Para garantia de suas operações, em
conformidade com critérios fixados pelo Conselho
Nacional de Previdência Privada, as organizações de
previdência privada aberta constituirão:
I – margem de solvência e fundo de garantia,
objetivando garantir permanentemente suas operações;
II – reservas matemáticas para atender responsabilidades futuras certas com pagamentos de pecúlio ou renda de planos de previdência privada;
III – reservas e provisões técnicas para atender
riscos assumidos;
IV – outras reservas e provisões.
§ 1º A margem de solvência corresponde à suficiência de ativo para garantir o passivo decorrente do
conjunto das operações realizadas pelas organizações de previdência privada aberta.
§ 2º O fundo de garantia, representado por um
terço do valor da margem de solvência, constituirá garantia suplementar permanente das reservas e provisões técnicas.
§ 3º O Conselho Nacional de Previdência Privada determinará valores mínimos para o fundo de ga rantia, bem como as modalidades, limites e percentuais aplicáveis aos investimentos de cobertura das re servas técnicas destinadas a garantir os compromissos assumidos, de acordo com o tipo de instituição e
as modalidades ou ramos operados.
§ 40 Os ativos e aplicações do fundo de garantia
ficarão vinculados à Superintendência de Previdência
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Privada, na forma que for definida pelo Conselho Na cional de Previdência Privada.
Art. 28. Para garantia de suas operações, em
conformidade com critérios fixados pelo Conselho
Nacional de Previdência Privada, as instituições de
previdência privada fechada constituirão:
I – reservas matemáticas para atender respon sabilidades futuras certas com pagamentos de pecú lios e rendas de previdência privada;
II – outras reservas e provisões, para atender
outras responsabilidades.
Art. 29. A parcela das contribuições de previdên cia privada aberta que, pelos respectivos planos de
acumulação de capitais, são destinadas à formação
de reservas matemáticas serão obrigatoriamente ad ministradas na forma de fundo de investimento finan ceiro, em conformidade com regulamentação do Conselho Nacional de Previdência Privada.
§ 1º Os fundos de investimento a que se refere o
caput deste artigo são impenhoráveis e sobre eles
não incidem encaixes obrigatórios ou depósitos com pulsórios, não se comunicam com o patrimônio da
instituição administradora, bem como, em caso de fa lência ou liquidação judicial da instituição, não integram a massa falida ou liquidanda.
§ 2º Além de uma taxa de administração fixa, os
planos de previdência privada poderão prever uma
taxa de remuneração variável, pelo desempenho na
aplicação dos recursos, nos limites e condições estabelecidos pelo Conselho Nacional de Previdência Privada.
§ 3º E vedado aos planos de previdência privada
aberta fixarem rentabilidade mínima na aplicação das
reservas matemáticas.
§ 4º As instituições de previdência privada aber ta e fechada deverão informar regularmente seus se gurados e contribuintes sobre seus ativos acumula dos nas reservas matemáticas, na forma que dispu ser o Conselho Nacional de Previdência Privada,
§ 5º O Conselho Nacional de Previdência Priva da poderá exigir que, nos casos de planos previden ciários de benefícios definidos, seja divulgado tam bém aos contribuintes o montante atualizado da obri gação atuarial devida ao participante.
Art. 30. A Superintendência de Previdência Pri vada exigirá, das instituições sob sua jurisdição, a
apresentação de um programa de recuperação finan ceira ou técnica no prazo que fixar, sempre que julgue
necessário ou conveniente à defesa dos interesses
dos participantes de planos de previdência privada.

Setembro de 2003

CAPÍTULO III
Do Sigilo dos Dados
Art. 31. As instituições do mercado de previdência privada conservarão sigilo de quaisquer operações ativas, passivas e acessórias ou de serviços
prestados a seus clientes, cabendo-lhes, ainda, observar o mesmo dever relativamente às informações
obtidas no desempenho de suas atribuições, ressalvadas as exceções estabelecidas nesta Lei Complementar.
Parágrafo único. Excetuam-se das disposições
deste artigo as informações relativas a emitentes de
cheques sem fundos, fraudadores e devedores inadimplentes, que poderão ser fornecidas aos serviços
de proteção ao crédito, às associações comerciais,
associações de lojistas e entidades congêneres, mediante convênio, de acordo com instruções expedidas
pelo Conselho Nacional de Previdência Privada.
Art. 32. O Poder Judiciário requisitará à Superintendência de Previdência Privada, com o objetivo de
orientar investigação ou processo judicial, as informações e documentos de que necessitar.
Parágrafo único. Revestir-se-ão do mesmo caráter sigiloso as informações e esclarecimentos ordenados pelo Poder Judiciário e a exibição de livros e do cumentos em juízo, aos quais somente podem ter
acesso as partes legítimas da demanda, vedada sua
utilização para fins estranhos à causa.
Art. 33. A Câmara dos Deputados e o Senado
Federal, em curso de investigação e após aprovação
de seus respectivos plenários, assim como as Comissões Parlamentares de Inquérito, após aprovação
pela maioria de seus membros, poderão requisitar à
Superintendência de Seguros Privados as informações de que necessitarem, no que deverão ser rigorosamente atendidos.
§ 1º Os membros do Poder Legislativo manterão
sob sigilo as informações obtidas na forma deste artigo, sendo, sua divulgação, considerada quebra do decoro parlamentar.
§ 2º As deliberações referentes às informações
de que trata o caput deste artigo realizar-se-ão, exclusivamente, em sessão secreta.
Art. 34. A Superintendência de Previdência Pri vada e a Secretaria da Receita Federal do Ministério
da Fazenda poderão celebrar convênio tendo por ob jetivo a troca de informações referentes a ilícitos praticados contra o Sistema Nacional de Previdência Privada ou a Fazenda Nacional.
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§ 1º Os termos do convênio de que trata o caput
deste artigo deverão ser aprovados pelo Conselho
Nacional de Previdência Privada.
§ 2º Serão mantidas sob sigilo as informações
obtidas na forma deste artigo, sujeitando-se os infra tores às penas previstas nesta Lei Complementar.
Art. 35. As organizações do mercado de previ dência privada ficam obrigadas a fornecer à Superin tendência de Previdência Privada as informações e
documentos relacionados à função fiscalizadora prevista nesta Lei Complementar.
Art. 36. A Superintendência de Previdência Pri vada comunicará ao Ministério Público os ilícitos pe nais de ação pública, sempre que, no exercício de
suas atribuições, os vier a comprovar, juntando as in formações e documentos pertinentes.
Art. 37. A Superintendência de Previdência Pri vada poderá, mediante a celebração de convênios
com entidades similares de outros países, atender re querimentos de informações solicitadas por essas
entidades, observada a garantia do sigilo das infor mações e assegurada a reciprocidade de tratamento
relativamente ao fornecimento de informações.
Parágrafo único. A Superintendência de Previ dência Privada manterá, quando for o caso, o sigilo
das informações obtidas junto a entidades de supervi são e fiscalização de outros países, somente poden do fornecê-las a outras instituições no País mediante
expressa autorização do respectivo órgão estrangei ro.
Art. 38. A violação do sigilo constitui crime, sujei to à pena de reclusão de um a quatro anos, aplican do-se, no que couber, o Código Penal e o Código de
Processo Penal, sem prejuízo de outras sanções ca bíveis, ressalvadas as exceções previstas nesta Lei
Complementar e o consentimento expresso dos interessados.
Art. 39. As organizações de previdência privada
aberta, as sociedades por elas controladas ou a elas
ligadas ou coligadas, seus controladores, pessoas físicas ou jurídicas, seus administradores, represen tantes, mandatários, prepostos e empregados e de mais pessoas físicas e jurídicas sujeitas à disciplina
desta Lei Complementar deverão, obrigatoriamente,
prestar todos os esclarecimentos e informações soli citados pela Superintendência de Previdência Priva da, na forma e prazos por elas estabelecidos, quando
no exercício das atribuições conferidas por esta Lei
Complementar.
§ 1º É assegurado o livre acesso de prepostos
expressamente credenciados pela Superintendência
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de Seguros Privados, no exercício de seus poderes
de fiscalização, aos estabelecimentos e dependências das organizações mencionadas no caput deste
artigo.
§ 2º Os prepostos de que trata o § 1º deste arti go poderão exigir a exibição de documentos, papéis,
livros, informações e sistemas de controle, mantidos
ou não por meio de sistemas eletrônicos de registro
ou escrituração, sendo a negativa de atendimento
considerada como embaraço à fiscalização, sujeito às
penalidades cabíveis.
§ 3º A Superintendência de Previdência Privada
poderá, ainda, requisitar:
I – informações e documentos a quaisquer ór gãos públicos federais, estaduais e municipais;
II – documentos e papéis de trabalho aos audi tores atuariais.
§ 4º Nos limites das disposições deste capítulo,
não podem ser opostas exceções de sigilo bancário
ou segredo comercial à Superintendência de Previdência Privada.
CAPÍTULO IV
Da Intervenção e Liquidação Judicial
Art. 40. As organizações de previdência privada
e as demais entidades públicas ou privadas autorizadas a atuar, nos segmentos específicos, pela Superintendência de Previdência Privada, sujeitam-se à intervenção e à liquidação judicial, nos termos desta Lei
Complementar.
Parágrafo único. As organizações e outras entidades de que trata o caput deste artigo são impedidas de requerer concordata.
Art. 41. A Superintendência de Previdência Pri vada poderá decretar intervenção em organização ou
outra entidade que opere no mercado de previdência
privada, sempre que se verifiquem as seguintes ocorrências:
I – prejuízo que sujeite a riscos os segurados ou
demais credores;
II – reiteradas infrações a dispositivos da legislação, não regularizadas após as determinações adotadas pela Superintendência de Seguros Privados no
uso das suas atribuições legais;
III – capital social e patrimônio líquido abaixo de
vinte por cento do mínimo estabelecido.
§ 1º A Superintendência de Previdência Privada
decretará a intervenção ex-officio ou por solicitação
dos administradores da própria organização ou entidade, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que lhes couber.
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§ 2º O processo de intervenção não excederá
seis meses, período que, por decisão da Superinten dência de Previdência Privada, poderá ser prorroga do uma única vez pelo mesmo prazo.
Art. 42. Dependendo do porte da organização
ou entidade, a intervenção será executada por um in terventor ou por um conselho interventor, constituído
de três a cinco membros, nomeados pela Superinten dência de Previdência Privada com plenos poderes
de gestão.
§ 1º Independentemente da publicação do ato
de nomeação, o interventor ou conselho interventor
será investido, de imediato, em suas funções, medi ante termo de posse lavrado no livro próprio da instituição sob intervenção, no qual se transcreverão os
termos do ato que decretou a medida e procedeu a
nomeação.
§ 2º As funções e obrigações do interventor ou
conselho interventor, assim como a forma de sua
prestação de contas, serão regulamentadas pelo
Conselho Nacional de Previdência Privada.
§ 3º Das decisões do interventor ou conselho in terventor caberá recurso, sem efeito suspensivo, no
prazo de dez dias da respectiva ciência, para a Co missão de Julgamento do Conselho Nacional de Pre vidência Privada.
Art. 43. Cessará a intervenção nas seguintes hi póteses:
I – se os interessados, apresentando as neces sárias condições de garantia, a critério da Superin tendência de Previdência Privada, tomarem a si o
prosseguimento das atividades econômicas da orga nização;
II – quando, a critério da Superintendência de
Previdência Privada, a situação da instituição se hou ver normalizado;
III – se decretada a liquidação judicial da institui ção.
Art. 44. Não obtendo resultado satisfatório com
o processo de intervenção, a Superintendência de
Previdência Privada poderá requerer ao Ministério
Público a liquidação judicial da organização de previ dência privada ou entidade pública ou privada autori zada a atuar em segmentos específicos.
§ 1º A iniciativa da Superintendência de Previ dência Privada restringir-se-á a organizações ou ou tras entidades de sua área de jurisdição, e será enca minhada, com a devida fundamentação, ao Ministério
Público, a quem caberá propor a ação ao Poder Judi ciário.
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§ 2º Aplicam-se à liquidação judicial as disposições da legislação vigente.
§ 3º Durante a fase de instrução do processo de
liquidação judicial, a Superintendência de Previdência Privada atuará, obrigatoriamente, como assistente do Ministério Público.
Art. 45. Para os fins de liquidação judicial de organização do mercado de previdência privada ou de
entidade pública ou privada autorizada a atuar, em
segmento específico, pela Superintendência de Previdência Privada, observar-se-á a seguinte ordem de
preferência na classificação dos créditos arrolados:
I – créditos trabalhistas, na forma do art, 102,
caput, do Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de
1945;
II – ações trabalhistas impetradas antes da data
da decretação da liquidação judicial;
III – créditos decorrentes de sinistros avisados
ao estabelecimento de seguro, resseguro ou previdência privada;
IV – demais créditos, observada a ordem do art.
102 do Decreto-Lei no 7.661, de 21 de junho de 1945.
Art. 46. No caso de liquidação judicial ou falência de previdência privada aberta, a Superintendência de instituição Previdência Privada determinará a
transferência da administração do respectivo fundo
ou fundos de investimento para outra instituição.
Art. 47. Os controladores e administradores das
instituições de previdência privada aberta sob intervenção ou liquidação judicial ficarão com seus bens
indisponíveis, não podendo, por qualquer forma, direta ou indireta, aliená-los ou onerá-los, até a apuração
e liquidação final de suas responsabilidades.
§ 1º A indisponibilidade prevista neste artigo decorre do ato que decretar a intervenção, ou a liquidação judicial, e atinge os controladores e todos aque les que tenham estado no exercício de funções estatutárias nos doze meses anteriores ao mesmo ato.
§ 2º Por proposta da Superintendência de Previdência Privada, aprovada pelo Conselho Nacional de
Previdência Privada, a indisponibilidade prevista neste artigo poderá ser estendida:
I – aos bens de gerentes, conselheiros fiscais,
auditores independentes e aos de todos aqueles que
tenham concorrido, nos últimos doze meses, para a
decretação da intervenção ou da liquidação judicial;
II – aos bens de pessoas que, nos últimos doze
meses, os tenham, a qualquer título, adquirido de administradores da instituição ou das pessoas referidas
no inciso anterior, desde que haja seguros elementos
de convicção de se tratar de transferência simulada
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com o fim de evitar os efeitos desta Lei Complemen tar.
§ 3º Não se incluem nas disposições deste arti go os bens considerados inalienáveis ou impenhorá veis pela 1egis1ação em vigor.
§ 4º Não são igualmente atingidos pela indispo nibilidade os bens objeto de contrato de alienação, de
promessa de compra e venda, de cessão ou promes sa de cessão de direitos, desde que os respectivos
instrumentos tenham sido levados ao competente re gistro público anteriormente à data da decretação da
intervenção ou da liquidação judicial.
§ 5º As pessoas abrangidas pela indisponibilida de de bens de que trata este artigo não poderão au sentar-se do foro da intervenção ou da liquidação ju dicial sem prévia e expressa autorização da Superin tendência de previdência Privada ou do juiz, confor me o caso.
Art. 48. Decretada a intervenção ou a liquidação
judicial, o interventor ou conselho interventor, o liqui dante ou o próprio escrivão da liquidação judicial co municará ao registro público competente e às bolsas
a indisponibilidade de bens imposta no artigo anterior.
Parágrafo único. Recebida a comunicação, a autoridade competente ficará, relativamente a esses
bens, impedida de:
I – fazer transcrições, inscrições ou averbações
de documentos públicos ou particulares;
II – arquivar atos ou contratos que importem em
transferência de cotas sociais, ações ou partes bene ficiárias;
III – realizar ou registrar operações e títulos de
qualquer natureza;
IV – processar a transferência de propriedade
de veículos automotores.
CAPÍTULO V
Das Penalidades
Art. 49. A Superintendência de Previdência Pri vada poderá impor aos infratores das normas desta
Lei Complementar, da Lei de Sociedades por Ações
(Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976), das reso luções do Conselho Nacional de Previdência Privada
e das normas de sua própria emissão, cujo cumpri mento lhe incumba fiscalizar, as seguintes penalida des:
I – advertência;
II – multa, a ser fixada na forma do § 1º deste ar tigo;
III – inabilitação temporária, até o máximo de
dez anos, para o exercício dos cargos de diretor e
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membro de conselhos de administração, órgãos consultivos, fiscais e assemelhados de instituições do
Sistema Nacional de Previdência Privada e dos car gos de administrador ou de conselheiro fiscal de companhias abertas;
IV – suspensão da autorização ou registro para
exercício das atividades de que trata esta Lei Complementar;
V – cassação da autorização ou registro para o
exercício das atividades de que trata esta Lei Complementar;
VI – proibição temporária, até o máximo de dez
anos, de praticar atividades que dependam de sua
autorização ou registro;
VII – proibição temporária, até o máximo de dez
anos, de atuar, direta ou indiretamente, em uma ou
mais modalidades de operação realizadas no mercado sob sua supervisão.
§ 1º A multa prevista no inciso II do caput deste
artigo não excederá o maior destes valores:
I – R$700.000,00 (setecentos mil reais);
II – cinqüenta por cento do valor da emissão ou
operação irregular; ou
III – três vezes o montante da vantagem econômica obtida ou da perda evitada em decorrência do ilícito.
§ 2º Nos limites previstos no § 1º deste artigo
são consideradas cumulativamente as multas aplicadas à pessoa jurídica e aos seus administradores.
§ 3º Nos casos de reincidência serão aplicadas,
alternativamente, multa, nos termos do § 1º deste ar tigo, até o triplo dos valores nele fixados, ou as penalidades previstas nos incisos III a VII do caput do artigo.
§ 4º Ressalvado o disposto no § 3º deste artigo,
as penalidades previstas nos incisos III a VII do caput
somente serão aplicadas nos casos de infração gra ve, assim definidas pelo Conselho Nacional de Previdência Privada.
§ 5º As multas previstas neste artigo serão pa gas, mediante recolhimento ao Tesouro Nacional,
dentro do prazo de quinze dias contados do recebimento da respectiva notificação.
§ 6º Após a decisão final imposta na esfera administrativa, as multas de que trata este artigo terão
eficácia de título executivo e serão cobradas judicialmente, de acordo com o rito estabelecido pelo Código
de Processo Civil para o processo de execução.
Art. 50. São suscetíveis de sofrer as penalidades previstas nesta Lei Complementar:
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I – as pessoas fÍsicas e jurídicas autorizadas a
funcionar pela Superintendência de Previdência Pri vada, e seus administradores;
II – as pessoas físicas e jurídicas que exerçam
irregularmente atividade dependente de autorização
da Superintendência de Previdência Privada, e seus
administradores.
Art. 51. É, ainda, suscetível de sofrer as penali dades previstas nesta Lei Complementar, sem prejuí zo das demais sanções cabíveis, todo aquele que, de
qualquer forma, capte ou agencie negócios para pes soas jurídicas estrangeiras cuja autorização para funcionamento em território nacional deva ser concedida
pela Superintendência de Previdência Privada.
Parágrafo único. Considera-se pessoa jurídica
estrangeira toda aquela constituída ou organizada de
acordo com a lei de país estrangeiro ou que tenha sua
sede ou local de administração no exterior, bem como
as filiais de pessoas jurídicas brasileiras estabeleci das fora do território nacional.
Art. 52. Das decisões proferidas pela Superin tendência de Previdência Privada ao aplicar penalida des, caberá recurso para a Comissão de Julgamento
do Conselho Nacional de Previdência Privada, a ser
interposto no prazo de quinze dias a contar da data do
recebimento da notificação da decisão.
Parágrafo único. No caso das punições previs tas nos incisos I a III do caput do art. 49, a interposição de recurso se fará com efeito suspensivo sobre a
aplicação da pena.
Art. 53. No curso do processo administrativo a
autoridade processante poderá, em caráter preventi vo, e tendo em vista preservar o interesse público:
I – determinar o afastamento dos administrado res envolvidos enquanto perdurar a apuração das
responsabilidades;
II – vedar, aos administradores envolvidos, a assunção de cargos de direção ou administração de instituições financeiras ou sua atuação como mandatári os ou prepostos de diretores ou administradores;
III – determinar medidas tendentes a restringir a
atuação da instituição no mercado.
Art. 54. Prescrevem em oito anos as infrações
das normas legais cuja apuração incumba à Superin tendência de Previdência Privada, contado esse pra zo da prática do ilícito ou, no caso de infração perma nente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1º Interrompe-se a prescrição:
I – pela notificação do indiciado;
II – por qualquer ato inequívoco que impor te
apuração da irregularidade;
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III – por decisão condenatória recorrível da Su perintendência de Previdência Privada;
IV – pela assinatura do termo de compromisso
de que trata o art. 55 desta Lei Complementar.
§ 2º Não correrá a prescrição quando o indiciado ou acusado encontrar-se em lugar incerto ou não
sabido.
§ 3º Na hipótese prevista no § 2º deste artigo, o
processo correrá contra os demais acusados, desmembrando-se em relação ao acusado revel.
§ 4º Para os inquéritos administrativos pendentes ou fatos já ocorridos, os prazos de prescrição pre vistos neste artigo começarão a fluir a partir da data
de vigência desta Lei Complementar.
Art. 55. A Superintendência de Previdência Pri vada poderá suspender, em qualquer fase, o inquérito
administrativo, se o indiciado ou acusado assinar termo de compromisso, obrigando-se a:
I – cessar a prática de atividades ou atos considerados ilícitos pela respectiva entidade; e
II – corrigir as irregularidades apontadas, inclusive indenizando os prejuízos, na forma desta Lei
Complementar.
§ 1º O termo de compromisso a que se refere
este artigo não importará confissão quanto à matéria
de fato, nem reconhecimento de ilicitude da conduta
analisada.
§ 2º O termo de compromisso deverá ser publicado no Diário Oficial da União, discriminando o pra zo para cumprimento das obrigações eventualmente
assumidas, caracterizando, o seu inadimplemento,
crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal.
§ 3º Não cumpridas as obrigações no prazo previsto no § 2º deste ar tigo, a Superintendência de Pre vidência Privada dará continuidade ao procedimento
administrativo anteriormente suspenso, para a aplicação das penalidades cabíveis.
Art. 56. Serão considerados, na aplicação das
penalidades previstas nesta Lei Complementar, o arrependimento eficaz e o arrependimento posterior ou
a circunstância de qualquer pessoa, espontaneamente, confessar ilícito ou prestar informações relativas a
sua materialidade.
Art. 57. O Conselho Nacional de Previdência
Privada regulamentará a aplicação do disposto nos
arts. 55 e 56 desta Lei Complementar, no tocante aos
procedimentos conduzidos pela Superintendência de
Previdência Privada.
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CAPÍTULO VI
Das Disposições Transitorias e Finais
Art. 58. Fica facultado à Superintendência de
Previdência Privada, a partir da data de sua instala ção, preencher os cargos e funções comissionadas
de sua estrutura organizacional com pessoal estra nho aos seus quadros, nos limites de cem por cento,
no primeiro ano, cinqüenta por cento, no segundo, e
vinte por cento, no terceiro.
Art. 59. As organizações do mercado de previ dência privada e demais instituições autorizadas a
funcionar pela Superintendência de Previdência Pri vada terão o prazo de um ano, a partir da data da pu blicação desta Lei Complementar, para se adaptarem
às suas disposição
Art. 60. A partir do exercício seguinte ao da pu blicação desta Lei Complementar, será devida, se mestralmente, taxa de fiscalização a ser recolhida à
Superintendência de Previdência Privada pelas instituições sob sua jurisdição, segundo diretrizes expedi das pelo Conselho Nacional de Previdência Privada.
§ 1º Os pagamentos das taxas de fiscalização e
multas devidas à Superintendência de Previdência
Privada serão recolhidos ao Tesouro Nacional.
§ 2º O Tesouro Nacional transferirá à Superin tendência de Previdência Privada os recursos que lhe
couberem até o último dia útil do mês subseqüente ao
dos recolhimentos de que trata o § 10 deste artigo.
Art. 61. A Superintendência de Seguros Priva dos informará às autoridades competentes a ocorrên cia de atos irregulares envolvendo recursos públicos
ou outras irregularidades em área de competência de
órgãos públicos, sempre que deles tiver ciência no
exercício de suas atribuições, encaminhando, às
mesmas autoridades, os documentos necessários à
apuração ou comprovação dos fatos.
Art. 62. Enquanto não for instalada a Superin tendência de Previdência Privada, suas competênci as serão exercidas pela Superintendência de Segu ros Privados, no caso das instituições de previdência
privada aberta, e pela Secretaria de Previdência
Complementar do Ministério da Previdência Social,
no caso das instituições de previdência privada fecha da.
Art. 63. Aplicam-se como fonte subsidiária desta
Lei Complementar, naquilo que com ela não confli tem, os seguintes instrumentos legais e infra-legais:
I – Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de
1945;
II – Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974;
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III – Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de
2001;
IV – normas editadas pelo Conselho de Gestão
da Previdência Complementar e pela Secretaria de
Previdência Complementar do Ministério da Previdência Social até a data da entrada em vigor desta Lei
Complementar.
Art. 64. Revogam-se os arts. 44 a 67 da Lei
Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001 .
Art. 65. Esta Lei Complementar entra em vigor
noventa dias após a data de sua publicação.
Justificação
Atendendo às disposições do art. 192 da Constituição Federal, que trata do Sistema Financeiro Nacional, o presente projeto de lei complementar institui o
Sistema Nacional de Previdência Privada, cria o Conselho Nacional de Previdência Privada, órgão normativo do sistema, e a Superintendência de Previdência
Privada, órgão de supervisão e fiscalização, e normatiza as atividades do mercado de previdência privada.
O projeto constitui-se de sessenta e cinco artigos organizados em seis capítulos. O Capítulo I trata
do Sistema Nacional de Previdência Privada, contendo vinte e seis artigos que especificam a composição
do sistema e definem os objetivos da política nacional
de previdência privada. O capítulo subdivide-se em
três seções.
A Seção I trata do Conselho Nacional de Previdência Privada, contendo seis artigos que se referem
a sua composição, seus objetivos, competências e órgãos auxiliares.
A Seção II trata da Superintendência de Previdência Privada, contendo onze artigos que especificam sua organização e definem suas atividades
como órgão de supervisão e fiscalização das operações de seguros privados, resseguros e capitalização.
A Seção III trata do mercado de previdência privada, contendo sete artigos que regulamentam a atuação das instituições autorizadas a operar nesse
mercado.
O Capítulo II contém quatro artigos que tratam
da garantia das operações do mercado de previdência privada.
O Capítulo III contém nove artigos que especificam normas relativas ao sigilo dos dados contidos
nas operações de previdência privada.
O Capitulo IV contém nove artigos que tratam da
intervenção nas instituições de previdência privada,
assim como da liquidação judicial dessas instituições.

27182 Quarta-feira 17

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2003

O Capítulo V contém nove artigos que tratam
das penalidades aplicáveis às instituições de previ dência privada, assim como a seus administradores
de direito ou de fato.
O Capítulo VI contém oito artigos que tratam
das disposições transitórias e finais, referindo-se a situações especiais a serem oportunamente resolvi das, detalhando normas passíveis de serem aplica das subsidiariamente à lei complementar, sempre
que com ela não conflitem, e especificando as cláusu las de revogação e vigência da lei.
Não há, até agora, nenhum documento legal
instituindo o Sistema Nacional de Previdência Priva da. As operações de previdência privada são regula das, basicamente, pela Lei Complementar nº 109, de
29 de maio de 2001, que Dispõe sobre o Regime de
Previdência Complementar e dá outras providências.
Embora a Lei Complementar nº 109, de 2001,
seja bastante útil no que se refere à caracterização
das entidades de previdência privada e suas operações, ela não tem a pretensão de instituir um sistema
integrado das atividades de previdência privada, dei xando de definir os órgãos de regulamentação, su pervisão e controle de tais atividades. Também não
me parece adequado o tratamento dado por essa lei
complementar à intervenção em instituições do ramo
de previdência privada, à liquidação de tais institui ções e às demais disposições do regime disciplinar a
que estão sujeitas, assim como seus administrado res. Discordo, particularmente, da opção da lei com plementar pelo regime de liquidação extrajudicial.
Além de instituir o Sistema Nacional de Previ dência Privada, o presente projeto de lei complemen tar objetiva definir com maior propriedade as caracte rísticas do regime disciplinar a que estão sujeitas as
instituições que operam no mercado de previdência
privada e seus administradores, fixando critérios es pecíficos para a intervenção, a liquidação judicial e
demais penalidades. Revogam-se, em razão deste
posicionamento, os dispositivos da Lei Complemen tar 109, de 2001, que tratam da matéria em questão.
Sala das Sessões, em 16 de setembro de 2003.
– Alvaro Dias.

O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
....................................................................................

LEGISLAÇÃO CITADA

SEÇÃO II
Da Liquidação Extrajudicial

LEI COMPLEMENTAR Nº 109,
DE 29 DE MAIO DE 2001
Dispõe sobre o Regime de Previdên cia Complementar e dá outras providências.

CAPÍTULO VI
Da Intervenção e da Liquidação Extrajudicial
SEÇÃO I
Da Intervenção
Art. 44. Para resguardar os direitos dos participantes e assistidos poderá ser decretada a intervenção na entidade de previdência complementar, desde
que se verifique, isolada ou cumulativamente:
I – irregularidade ou insuficiência na constituição das reservas técnicas, provisões e fundos, ou na
sua cobertura por ativos garantidores;
II – aplicação dos recursos das reservas técni cas, provisões e fundos de forma inadequada ou em
desacordo com as normas expedidas pelos órgãos
competentes;
II – descumprimento de disposições estatutárias ou de obrigações previstas nos regulamentos dos
planos de benefícios, convênios de adesão ou contratos dos planos coletivos de que trata o inciso II do art.
26 desta Lei Complementar;
IV – situação econômico-financeira insuficiente
à preservação da liquidez e solvência de cada um dos
planos de benefícios e da entidade no conjunto de
suas atividades;
V – situação atuarial desequilibrada;
VI – outras anormalidades definidas em regulamento.
Art. 45. A intervenção será decretada pelo prazo
necessário ao exame da situação da entidade e encaminhamento de plano destinado à sua recuperação.
Parágrafo único. Dependerão de prévia e expressa autorização do órgão competente os atos do
interventor que impliquem oneração ou disposição do
patrimônio.
Art. 46. A intervenção cessará quando aprovado
o plano de recuperação da entidade pelo órgão com petente ou se decretada a sua liquidação extrajudicial.

Art. 47. As entidades fechadas não poderão soli citar concordata e não estão sujeitas a falência, mas
somente a liquidação extrajudicial.
Art. 48. A liquidação extrajudicial será decretada
quando reconhecida a inviabilidade de recuperação
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da entidade de previdência complementar ou pela ausência de condição para seu funcionamento.
Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei Com plementar, entende-se por ausência de condição para
funcionamento de entidade de previdência comple mentar:
I – (VETADO)
II – (VETADO)
III – o não-atendimento às condições mínimas
estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador.
Art. 49. A decretação da liquidação extrajudicial
produzirá, de imediato, os seguintes efeitos:
I – suspensão das ações e execuções iniciadas
sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda;
II – vencimento antecipado das obrigações da liquidanda;
III – não incidência de penalidades contratuais
contra a entidade por obrigações vencidas em decor rência da decretação da liquidação extrajudicial;
IV – não fluência de juros contra a liquidanda enquanto não integralmente pago o passivo;
V – interrupção da prescrição em relação às
obrigações da entidade em liquidação;
VI – suspensão de multa e juros em relação às
dívidas da entidade;
VII – inexigibilidade de penas pecuniárias por infrações de natureza administrativa;
VIII – interrupção do pagamento à liquidanda
das contribuições dos participantes e dos patrocina dores, relativas aos planos de benefícios.
§ 1º As faculdades previstas nos incisos deste
artigo aplicam-se, no caso das entidades abertas de
previdência complementar, exclusivamente, em rela ção às suas atividades de natureza previdenciária.
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica às
ações e aos débitos de natureza tributária.
Art. 50. O liquidante organizará o quadro geral
de credores, realizará o ativo e liquidará o passivo.
§ 1º Os participantes, inclusive os assistidos,
dos planos de benefícios ficam dispensados de se
habilitarem a seus respectivos créditos, estejam es tes sendo recebidos ou não.
§ 2º Os participantes, inclusive os assistidos,
dos planos de benefícios terão privilégio especial so bre os ativos garantidores das reservas técnicas e,
caso estes não sejam suficientes para a cobertura
dos direitos respectivos, privilégio geral sobre as de mais partes não vinculadas ao ativo.
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§ 3º Os participantes que já estiverem recebendo benefícios, ou que já tiverem adquirido este direito
antes de decretada a liquidação extrajudicial, terão
preferência sobre os demais participantes.
§ 4º Os créditos referidos nos parágrafos anteriores deste ar tigo não têm preferência sobre os créditos de natureza trabalhista ou tributária.
Art. 51. Serão obrigatoriamente levantados, na
data da decretação da liquidação extrajudicial de entidade de previdência complementar, o balanço geral
de liquidação e as demonstrações contábeis e atuarias necessárias à determinação do valor das reservas
individuais.
Art. 52. A liquidação extrajudicial poderá, a qualquer tempo, ser levantada, desde que constatados fatos supervenientes que viabilizem a recuperação da
entidade de previdência complementar.
Art. 53. A liquidação extrajudicial das entidades
fechadas encerrar-se-á com a aprovação, pelo órgão
regulador e fiscalizador, das contas finais do liquidante e com a baixa nos devidos registros.
Parágrafo único. Comprovada pelo liquidante a
inexistência de ativos para satisfazer a possíveis créditos reclamados contra a entidade, deverá tal situação ser comunicada ao juízo competente efetivados
os devidos registros, para o encerramento do processo de liquidação.
SEÇÃO III
Disposições Especiais
Art. 54. O interventor terá amplos poderes de
administração e representação e o liquidante plenos
poderes de administração, representação e liquidação.
Art. 55. Compete ao órgão fiscalizador decretar,
aprovar e rever os atos de que tratam os arts. 45, 46 e
48 desta Lei Complementar, bem como nomear, por
intermédio do seu dirigente máximo, o interventor ou
o liquidante.
Art. 56. A intervenção e a liquidação extrajudicial
determinam a perda do mandato dos administradores
e membros dos conselhos estatutários das entidades,
sejam titulares ou suplentes.
Art. 57. Os créditos das entidades de previdência complementar, em caso de liquidação ou falência
de patrocinadores, terão privilégio especial sobre a
massa, respeitado o privilégio dos créditos trabalhistas e tributários.
Parágrafo único. Os administradores dos respectivos patrocinadores serão responsabilizados pe los danos ou prejuízos causados às entidades de pre -
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vidência complementar, especialmente pela falta de
aporte das contribuições a que estavam obrigados,
observado o disposto no parágrafo único do art. 63
desta Lei Complementar.
Art. 58. No caso de liquidação extrajudicial de
entidade fechada motivada pela falta de aporte de
contribuições de patrocinadores ou pelo não recolhi mento de contribuições de participantes, os adminis tradores daqueles também serão responsabilizados
pelos danos ou prejuízos causados.
Art. 59. Os administradores, controladores e
membros de conselhos estatutários das entidades de
previdência complementar sob intervenção ou em li quidação extrajudicial ficarão com todos os seus bens
indisponíveis, não podendo, por qualquer forma, dire ta ou indireta, aliená-los ou onerá-los, até a apuração
e liquidação final de suas responsabilidades.
§ 1º A indisponibilidade prevista neste artigo de corre do ato que decretar a intervenção ou liquidação
extrajudicial e atinge todos aqueles que tenham estado
no exercício das funções nos doze meses anteriores.
§ 2º A indisponibilidade poderá ser estendida
aos bens de pessoas que, nos últimos doze meses,
os tenham adquirido, a qualquer título, das pessoas
referidas no caput e no parágrafo anterior, desde que
haja seguros elementos de convicção de que se trata
de simulada transferência com o fim de evitar os efei tos desta Lei Complementar.
§ 3º Não se incluem nas disposições deste arti go os bens considerados inalienáveis ou impenhorá veis pela legislação em vigor.
§ 4º Não são também atingidos pela indisponibi lidade os bens objeto de contrato de alienação, de
promessas de compra e venda e de cessão de direi tos, desde que os respectivos instrumentos tenham
sido levados ao competente registro público até doze
meses antes da data de decretação da intervenção
ou liquidação extrajudicial.
§ 5º Não se aplica a indisponibilidade de bens
das pessoas referidas no caput deste ar tigo no caso
de liquidação extrajudicial de entidades fechadas que
deixarem de ter condições para funcionar por motivos
totalmente desvinculados do exercício das suas atri buições, situação esta que poderá ser revista a qual quer momento, pelo órgão regulador e fiscalizador,
desde que constatada a existência de irregularidades
ou indícios de crimes por elas praticados.
Art. 60. O interventor ou o liquidante comunicará
a indisponibilidade de bens aos órgãos competentes
para os devidos registros e publicará edital para co nhecimento de terceiros.
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Parágrafo único. A autoridade que receber a comunicação ficará, relativamente a esses bens, impedida de:
I – fazer transcrições, inscrições ou averbações
de documentos públicos ou particulares;
II – arquivar atos ou contratos que importem em
transferência de cotas sociais, ações ou partes beneficiárias;
III – realizar ou registrar operações e títulos de
qualquer natureza; e
IV – processar a transferência de propriedade
de veículos automotores, aeronaves e embarcações.
Art. 61. A apuração de responsabilidades específicas referida no caput do art. 59 desta Lei Complementar será feita mediante inquérito a ser instaurado
pelo órgão regulador e fiscalizador, sem prejuízo do
disposto nos arts. 63 a 65 desta Lei Complementar.
§ 1º Se o inquérito concluir pela inexistência de
prejuízo, será arquivado no órgão fiscalizador.
§ 2º Concluindo o inquérito pela existência de
prejuízo, será ele, com o respectivo relatório, remetido pelo órgão regulador e fiscalizador ao Ministério
Público, observados os seguintes procedimentos:
I – o interventor ou o liquidante, de oficio ou a requerimento de qualquer interessado que não tenha
sido indiciado no inquérito, após aprovação do respectivo relatório pelo órgão fiscalizador, determinará
o levantamento da indisponibilidade de que trata o art.
59 desta Lei Complementar;
II – será mantida a indisponibilidade com rela ção às pessoas indiciadas no inquérito, após aprovação do respectivo relatório pelo órgão fiscalizador.
Art. 62. Aplicam-se à intervenção e à liquidação
das entidades de previdência complementar, no que
couber, os dispositivos da legislação sobre a intervenção e liquidação extrajudicial das instituições financeiras, cabendo ao órgão regulador e fiscalizador as
funções atribuídas ao Banco Central do Brasil.
CAPÍTULO VII
Do Regime Disciplinar
Art. 63. Os administradores de entidade, os procuradores com poderes de gestão, os membros de
conselhos estatutários, o interventor e o liquidante
responderão civilmente pelos danos ou prejuízos que
causarem, por ação ou omissão, às entidades de pre vidência complementar.
Parágrafo único. São também responsáveis, na
forma do caput , os administradores dos patrocinadores ou instituidores, os atuários, os auditores independentes, os avaliadores de gestão e outros profissi-
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onais que prestem serviços técnicos à entidade, dire tamente ou por intermédio de pessoa jurídica contra tada.
Art. 64. O órgão fiscalizador competente, o Ban co Central do Brasil, a Comissão de Valores Mobiliári os ou a Secretaria da Receita Federal, constatando a
existência de práticas irregulares ou indícios de cri mes em entidades de previdência complementar, no ticiará ao Ministério Público, enviando-lhe os docu mentos comprobatórios.
Parágrafo único. O sigilo de operações não po derá ser invocado como óbice à troca de informações
entre os órgãos mencionados no caput, nem ao forne cimento de informações requisitadas pelo Ministério
Público.
Art. 65. A infração de qualquer disposição desta
Lei Complementar ou de seu regulamento, para a
qual não haja penalidade expressamente cominada,
sujeita a pessoa física ou jurídica responsável, con forme o caso e a gravidade da infração, às seguintes
penalidades administrativas, observado o disposto
em regulamento:
I – advertência;
II – suspensão do exercício de atividades em
entidades de previdência complementar pelo prazo
de até cento e oitenta dias;
III – inabilitação, pelo prazo de dois a dez anos,
para o exercício de cargo ou função em entidades de
previdência complementar, sociedades seguradoras,
instituições financeiras e no serviço público; e
IV – multa de dois mil reais a um milhão de reais,
devendo esses valores, a partir da publicação desta
Lei Complementar, ser reajustados de forma a pre servar, em caráter permanente, seus valores reais.
§ 1º A penalidade prevista no inciso IV será im putada ao agente responsável, respondendo solidari amente a entidade de previdência complementar, as segurado o direito de regresso, e poderá ser aplicada
cumulativamente com as constantes dos incisos I, II
ou III deste ar tigo.
§ 2º Das decisões do órgão fiscalizador caberá
recurso, no prazo de quinze dias, com efeito suspen sivo, ao órgão competente.
§ 3º O recurso a que se refere o parágrafo ante rior, na hipótese do inciso IV deste artigo, somente
será conhecido se for comprovado pelo requerente o
pagamento antecipado, em favor do órgão fiscaliza dor, de trinta por cento do valor da multa aplicada.
§ 4º Em caso de reincidência, a multa será apli cada em dobro.
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Art. 66. As infrações serão apuradas mediante
processo administrativo, na forma do regulamento,
aplicando-se, no que couber, o disposto na Lei nº
9.784, de 29 de janeiro de 1999.
Art. 67. O exercício de atividade de previdência
complementar por qualquer pessoa, física ou jurídica,
sem a autorização devida do órgão competente, inclusive a comercialização de planos de benefícios,
bem como a captação ou a administração de recursos
de terceiros com o objetivo de, direta ou indiretamente, adquirir ou conceder benefícios previdenciários
sob qualquer forma, submete o responsável à penalidade de inabilitação pelo prazo de dois a dez anos
para o exercício de cargo ou função em entidade de
previdência complementar, sociedades seguradoras,
instituições financeiras e no serviço público, além de
multa aplicável de acordo com o disposto no inciso IV
do art. 65 desta Lei Complementar, bem como noticiar
ao Ministério Público.
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 7.661,
DE 21 DE JUNHO DE 1945
Lei de Falências.
O Presidente da República , usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta:
LEI DE FALÊNCIAS
TÍTULO I
Da caracterização e declaração da falência
SEÇÃO PRIMEIRA
Da caracterização da falência
....................................................................................
SEÇÃO SEGUNDA
Da classificação dos créditos
Art. 102. Ressalvada a preferência dos credores
por encargos ou dívidas da massa (art. 124), a classificação dos créditos, na falência, obedece à seguinte
ordem:
I – créditos com direitos reais de garantia;
II – créditos com privilégio especial sobre determinados bens;
III – créditos com privilégio geral;
IV – créditos quirografários.
§ 1º Preferem a todos os créditos admitidos à falência, a indenização por acidente do trabalho e os
outros créditos que, por lei especial, gozarem essa
prioridade.
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§ 2º Têm privilégio especial:
I – os créditos a que o atribuírem as leis civis e
comerciais, salvo disposição contrária desta lei;
II – os créditos por aluguer do prédio locado ao
falido para seu estabelecimento comercial ou industri al, sobre o mobiliário respectivo;
III – os créditos a cujos titulares a lei confere o
direito de retenção, sobre a coisa retida; o credor
goza, ainda, do direito de retenção sobre os bens mó veis que se acharem em seu poder por consentimen to do devedor, embora não esteja vencida a dívida,
sempre que haja conexidade entre esta e a coisa retida, presumindo-se que tal conexidade, entre comerci antes, resulta de suas relações de negócios.
3º Têm privilégio geral:
I – os créditos a que o atribuírem as leis civis e
comerciais, salvo disposição contrárias desta lei;
II – os créditos dos Institutos ou Caixas de Apo sentadoria e Pensões, pelas contribuições que o fali do dever;
III – os créditos dos empregados, em conformi dade com a decisão que for proferida na Justiça do
Trabalho;
4º São quirografários os créditos que, por esta
lei, ou por lei especial não entram nas classes I, II e III
deste ar tigo, os saldos dos créditos não cobertos pelo
produto dos bens vinculados ao seu pagamento e o
restante de indenização devida aos empregados.
CAPÍTULO IV
Do Sistema Financeiro Nacional
Art. 192. (*) O sistema financeiro nacional, estru turado de forma a promover o desenvolvimento equili brado do País e a servir aos interesses da coletivida de, será regulado em lei complementar, que disporá,
inclusive, sobre:
I – a autorização para o funcionamento das instituições financeiras, assegurado às instituições
bancárias oficiais e privadas acesso a todos os ins trumentos do mercado financeiro bancário, sendo
vedada a essas instituições a par ticipação em ativi dades não previstas na autorização de que trata este
inciso;
II – autorização e funcionamento dos estabele cimentos de seguro, previdência e capitalização, bem
como do órgão oficial fiscalizador e do órgão oficial
ressegurador;
III – as condições para a participação do capital
estrangeiro nas instituições a que se referem os inci sos anteriores, tendo em vista, especialmente:
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a) os interesses nacionais;
b) os acordos internacionais;
IV – a organização, o funcionamento e as atribuições do banco central e demais instituições financeiras públicas e privadas;
V – os requisitos para a designação de mem bros da diretoria do banco central e demais instituições financeiras, bem como seus impedimentos após
o exercício do cargo;
VI – a criação de fundo ou seguro, com o objetivo de proteger a economia popular, garantindo créditos, aplicações e depósitos até determinado valor, vedada a participação de recursos da União;
VII – os critérios restritivos da transferência de
poupança de regiões com renda inferior à média nacional para outras de maior desenvolvimento;
VIII – o funcionamento das cooperativas de crédito e os requisitos para que possam ter condições de
operacionalidade e estruturação próprias das instituições financeiras.
§ 1º A autorização a que se referem os incisos I
e II será inegociável e intransferível, permitida a transmissão do controle da pessoa jurídica titular, e concedida sem ônus, na forma da lei do sistema financeiro
nacional, a pessoa jurídica cujos diretores tenham capacidade técnica e reputação ilibada, e que comprove
capacidade econômica compatível com o empreendimento.
§ 2º Os recursos financeiros relativos a programas e projetos de caráter regional, de responsabilidade da União, serão depositados em suas instituições
regionais de crédito e por elas aplicados.
§ 3º As taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras remunerações direta ou
indiretamente referidas à concessão de crédito, não
poderão ser superiores a doze por cento ao ano; a cobrança acima deste limite será conceituada como crime de usura, punido, em todas as suas modalidades,
nos termos que a lei determinar.
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Código Penal.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta a seguinte Lei:
(*) Emenda Constitucional Nº 13, de 1996.
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PARTE GERAL
TÍTULO I
Da Aplicação da Lei Penal
....................................................................................
Desobediência
Art. 330 – Desobedecer a ordem legal de funcio nário público:
Pena – detenção, de 15 (quinze) dias a 6 (seis)
meses, e multa.
....................................................................................
LEI Nº 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976
Dispõe sobre as Sociedades por
Ações.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin te Lei:
CAPÍTULO I
Características e Natureza da Companhia
ou Sociedade Anônima
Características
Art. 1º A companhia ou sociedade anônima terá
o capital dividido em ações, e a responsabilidade dos
sócios ou acionistas será limitada ao preço de emis são das ações subscritas ou adquiridas.
Objeto Social
Art. 2º Pode ser objeto da companhia qualquer
empresa de fim lucrativo, não contrário à lei, à ordem
pública e aos bons costumes.
§ 1º Qualquer que seja o objeto, a companhia é
mercantil e se rege pelas leis e usos do comércio.
§ 2º O estatuto social definirá o objeto de modo
preciso e completo.
§ 3º A companhia pode ter por objeto participar
de outras sociedades; ainda que não prevista no estatuto, a participação é facultada como meio de realizar
o objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos fis cais.
Denominação
Art. 3º A sociedade será designada por denomi nação acompanhada das expressões “companhia” ou
“sociedade anônima”, expressas por extenso ou abre viadamente mas vedada a utilização da primeira ao final.
§ 1º O nome do fundador, acionista, ou pessoa
que por qualquer outro modo tenha concorrido para o
êxito da empresa, poderá figurar na denominação.
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§ 2º Se a denominação for idêntica ou semelhante a de companhia já existente, assistirá à prejudicada o direito de requerer a modificação, por via administrativa (art. 97) ou em juízo, e demandar as perdas e danos resultantes.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 109,
DE 29 DE MAIO DE 2001
Dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar e dá outras providências.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
CAPÍTULO I
Introdução
Art. 1º O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizada de forma autônoma
em relação ao regime geral de previdência social, é
facultativo, baseado na constituição de reservas que
garantam o beneficio, nos termos do caput do art. 202
da Constituição Federal, observado o disposto nesta
Lei Complementar.
Art. 2º O regime de previdência complementar é
operado por entidades de previdência complementar
que têm por objetivo principal instituir e executar pla nos de benefícios de caráter previdenciário, na forma
desta Lei Complementar.
Art. 3º A ação do Estado será exercida com o
objetivo de: <p> I – formular a política de previdência
complementar;
II – disciplinar, coordenar e supervisionar as atividades reguladas por esta Lei Complementar, com patibilizando-as com as políticas previdenciária e de
desenvolvimento social e econômico-financeiro;<p>
III – determinar padrões mínimos de segurança eco nômico-financeira e atuarial, com fins específicos de
preservar a liquidez, a solvência e o equilíbrio dos planos de benefícios, isoladamente, e de cada entidade
de previdência complementar, no conjunto de suas
atividades;
IV – assegurar aos participantes e assistidos o
pleno acesso às informações relativas à gestão de
seus respectivos planos de benefícios;
V – fiscalizar as entidades de previdência complementar, suas operações e aplicar penalidades; e
VI – proteger os interesses dos participantes e
assistidos dos planos de benefícios.
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Art. 4º As entidades de previdência complemen tar são classificadas em fechadas e abertas, confor me definido nesta Lei Complementar.
....................................................................................
(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e Assuntos Econômicos.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 389, DE 2003 – COMPLEMENTAR
Dispõe sobre o Sistema Nacional
de Seguros Privados e regula as opera ções do mercado de seguros, resseguros e capitalização, em conformidade
com as disposições do art. 192 da Constituição Federal.
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Do Sistema Nacional de Seguros Privados
Art. 1º Esta Lei Complementar institui o Sistema
Nacional de Seguros Privados, constituídos de:
I – Conselho Nacional de Seguros Privados
(CNSP);
II – Superintendência de Seguros Privados
(SUSEP);
III – organizações autorizadas a realizar opera ções de seguros privados, resseguros e capitaliza ção;
IV – corretores habilitados.
§ 1º O Conselho Nacional de Seguros Privados
é órgão colegiado vinculado ao Ministério da Fazen da, exercendo função normativa no Sistema Nacional
de Seguros Privados, na forma das disposições dos
arts. 3º a 8º desta Lei Complementar.
§ 2º A Superintendência de Seguros Privados,
vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indús tria e Comércio Exterior, exerce as funções de super visão e fiscalização das operações do mercado de seguros privados, resseguros e capitalização, na forma
das disposições dos arts. 9º a 18 desta Lei Comple mentar.
§ 3º As organizações autorizadas a realizar operações de seguros privados, resseguros e capitaliza ção e os corretores habilitados compõem o mercado
de seguros privados, resseguros e capitalização, na
forma das disposições dos arts. 19 a 31 desta Lei
Complementar.
§ 4º Ficam subordinadas às disposições desta
Lei Complementar as operações de seguros priva dos, resseguros e capitalização realizada no País.
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Art. 2º A política de seguros privados, resseguros e capitalização objetivarão:
I – promover a expansão do mercado de seguros privados, resseguros e capitalização, propiciando
as condições necessárias a seu aperfeiçoamento e
integração ao processo de desenvolvimento econômico e social do País;
II – proporcionar ao mercado de seguros privados, resseguros e capitalização mecanismos que as segurem a livre concorrência, a disseminação da in formação e a transparência das operações;
III – coordenar a política de seguros privados,
resseguros e capitalização com a política nacional de
investimentos;
IV – instituir instrumentos financeiros com vistas
a preservar a liquidez e a solvência das organizações
que operam no mercado de seguros privados, resseguros e capitalização;
V – garantir a defesa dos interesses dos segurados e beneficiários das operações de seguro, resseguro e capitalização;
VI – firmar o princípio da reciprocidade nas operações de seguro, resseguro e capitalização, condicionando a autorização para o funcionamento de organizações estrangeiras no País, à garantia de igualdade de tratamento às organizações nacionais pelo país
de origem;
VII – promover o equilíbrio do balanço de resultados do intercâmbio de negócios de seguros privados, resseguros e capitalização com o exterior, tendo
em vista evitar a evasão de divisas.
SEÇÃO I
Do Conselho Nacional de Seguros Privados
Art. 3º O Conselho Nacional de Seguros Privados tem a seguinte composição:
I – Ministro da Fazenda, na qualidade de Presidente;
II – Ministro do Planejamento e Orçamento;
III – Superintendente da Superintendência de
Seguros Privados;
IV – um representante da Superintendência de
Seguros Privados, indicado pelo Superintendente;
V – dois representantes das organizações autorizadas a realizar operações de seguro, resseguro e
capitalização, indicados pelas entidades representativas dessas organizações;
VI – um representante dos corretores habilitados, indicado por suas entidades representativas;
§ 1º Os representantes a que se referem os incisos IV, V e VI do caput serão nomeados pelo Ministro
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de Estado da Fazenda para um mandato de quatro
anos, e farão jus a uma remuneração equivalente a
setenta e cinco por cento da atribuída ao Superinten dente da Superintendência de Seguros Privados.
§ 2º O Conselho Nacional de Seguros Privados
reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês, ou, ex traordinariamente, por convocação de seu presidente
ou de três de seus outros membros.
§ 3º O Conselho Nacional de Seguros Privados
decidirá por maioria de votos, presentes a maioria ab soluta de seus membros, sendo vedada ao presiden te a tomada de decisões ad referendum do colegiado.
§ 4º O presidente participará da votação e, em
caso de empate, proferirá voto de qualidade.
Art. 4º O Conselho Nacional de Seguros priva dos tem por objetivos:
I – promover as condições necessárias ao ade quado funcionamento e à expansão do mercado de
seguros, resseguros e capitalização e sua integração
ao processo de desenvolvimento econômico e social
do País;
II – regular e coordenar a atuação da Superin tendência de Seguros Privados.
Art. 5º Compete ao Conselho Nacional de Segu ros Privados:
I – coordenar a supervisão e fiscalização das organizações que compõem o Sistema Nacional de Se guros Privados;
II – aprovar o Regimento Interno da Superinten dência de Seguros Privados;
III – definir normas de constituição e funciona mento das organizações autorizadas a atuar no mer cado de seguros, resseguros e capitalização, dispon do especialmente sobre:
a) capital social e patrimônio líquido
mínimos para o funcionamento das organizações, inclusive a forma de sua realização;
b) margem de solvência, fundo de ga rantia, fundo de constituição e critérios de
formação de provisões técnicas e fundos
especiais;
c) transferência de controle societário,
fusão, incorporação, cisão e qualquer outra
forma de recomposição das organizações;
d) operações que poderão realizar en tre si, especialmente as organizações sob o
mesmo controle societário ou pertencentes
ao mesmo grupo econômico;
e) regras e restrições para o funcionamento de organizações pertencentes a gru -
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pos econômicos que operam simultaneamente em mais de um segmento do sistema
financeiro ou em atividades não financeiras;
f) critérios para instalar dependências
e participar do capital de empresas no País
e no exterior;
g) critérios para investidura e exercício
de cargos de administradores, fiscais e demais funções estatutárias;
h) percentagem máxima de recursos
que poderá ser aplicada junto a um mesmo
cliente, a sociedades controladas, coligadas
ou sob o mesmo controle societário;
i) índices e condições referentes a en caixes, imobilizações, participações societárias e demais relações patrimoniais;
j) princípios e critérios de contabilidade, auditoria e atuária a serem observados;
l) periodicidade de levantamento de
demonstrações financeiras;
m) periodicidade de fornecimento de
informações e documentos às entidades de
supervisão e fiscalização e ao público;
n) referenciais para aferição da capacidade econômica de controladores societários e da capacidade técnica de administradores de organizações;
IV – regular as operações de seguro, resseguro e capitalização, dispondo em especial sobre:
a) características gerais dos contratos
e planos de seguro, resseguro e capitalização;
b) aplicação de reservas técnicas;
c) resseguro, cosseguro e retrocessão;
d) seguros obrigatórios;
V – estabelecer as diretrizes e condições para
a realização de operações de seguro e resseguro no
exterior;
VI – regular a atividade dos corretores de seguros e resseguros;
VII – observadas as disposições desta Lei Complementar e a legislação vigente, regular os procedimentos a serem adotados pela Superintendência de
Seguros Privados relativamente à supervisão e fiscalização do capital social e patrimônio líquido das organizações autorizadas a funcionar no mercado de se guros, resseguros e capitalização, de forma que:

27190 Quarta-feira 17

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

a) sejam definidos valores mínimos de
capital social e patrimônio líquido para o
funcionamento das organizações;
b) seja apresentado, à Superintendên cia de Seguros Privados, plano de recuperação sempre que o capital social ou o patrimônio líquido da organização esteja, eventualmente, abaixo do mínimo estabelecido,
ficando vedada a expansão das operações
ativas e passivas da organização enquanto
o plano não tiver sido aprovado por aquela
Superintendência;
c) seja decretada intervenção, sob
qualquer forma admitida em lei, em organização cujo capital social ou patrimônio líquido esteja, eventualmente, abaixo de vinte
por cento do mínimo estabelecido, promovendo-se, igualmente, a mudança em seu
controle societário;
d) seja promovida a liquidação judicial
de organização submetida ao procedimento
de intervenção, sempre que não se alcancem os resultados esperados, ou na hipótese de que o capital social ou o patrimônio líquido da organização encontrem-se, eventualmente, abaixo de sessenta por cento do
mínimo estabelecido;
VIII – regulamentar a taxa de supervisão e fis calização a ser paga pelas organizações do merca do de seguros, resseguros e capitalização à Supe rintendência de Seguros Privados, podendo deter minar que até vinte por cento dessa taxa seja reco lhida em favor do próprio Conselho Nacional de Se guros Privados, para seu custeio ou aplicação em
investimentos, treinamento de servidores e custeios
prioritários da Superintendência de Seguros Priva dos;
IX – regulamentar sistemática de prestação
anual de contas pela Superintendência de Seguros
Privados;
X – aprovar o orçamento e a prestação anual de
contas da Superintendência de Seguros Privados;
XI – decidir sobre os recursos referentes às ma térias reservadas à sua decisão, na forma do regula mento previsto no caput do art. 6º.
§ 1º O Conselho Nacional de Seguros Privados
regulará, também, os procedimentos e sistemas ge renciais de controle, de forma que sejam adequada mente cumpridas e fiscalizadas as leis e normas de
funcionamento das organizações do mercado de se guros, resseguros e capitalização.
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§ 2º A prestação de contas anual, de que tratam
os incisos IX e X do caput, deverá ser encaminhada
ao Presidente da República, à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, até a primeira quinzena do
mês de março do ano seguinte, acompanhada da
prestação de contas do próprio Conselho Nacional de
Seguros Privados, devendo conter:
I – avaliação da situação econômica e financeira
do Conselho Nacional de Seguros Privados e da Su perintendência de Seguros Privados;
II – avaliação das condições de funcionamento
do mercado de seguros privados no ano de referência
da prestação de contas e informações relativas às
principais políticas e medidas adotadas no período;
III – relatórios administrativos sobre as principais atividades desenvolvidas pelo Conselho Nacional
de Seguros Privados e pela Superintendência de Se guros Privados; e
IV – relatórios sobre intervenções, liquidações
judiciais e falências no âmbito do mercado de seguro,
resseguro e capitalização.
Art. 6º Deverão atuar junto ao Conselho Nacional de Seguros Privados, na forma de regulamento
aprovado pelo Ministro da Fazenda:
I – Secretaria Executiva;
II – Comissão de Julgamento; e
III – Comissões Consultivas.
§ 1º A Superintendência de Seguros Privados
funcionará como Secretaria Executiva do Conselho
Nacional de Seguros Privados.
§ 2º O Presidente do Conselho Nacional de Seguros Privados designará, dentre os conselheiros de
que tratam os incisos IV, V e VI do art. 3º desta Lei
Complementar, o Presidente da Comissão de Julgamento e o Coordenador-Geral das Comissões Consultivas.
§ 3º Compete à Secretaria Executiva:
I – prestar apoio administrativo ao Conselho Nacional de Seguros Privados;
II – tornar públicas as decisões do Conselho.
§ 4º Compete à Comissão de Julgamento julgar,
em última instância administrativa, os recursos interpostos contra penalidades impostas pela Superintendência de Seguros Privados.
§ 5º O regulamento a que se refere o caput poderá reservar ao plenário do Conselho Nacional de
Seguros Privados a decisão sobre recursos referentes às penalidades que importem em inabilitação
para o exercício de cargos ou em suspensão ou cas sação da autorização para o funcionamento de orga-
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nizações do mercado de seguro, resseguro e capitali zação.
Art. 7º A Comissão de Julgamento poderá ser
organizada em câmaras ou turmas.
§ 1º As câmaras ou turmas da Comissão de Julgamento serão compostas, paritariamente, por repre sentantes da Superintendência de Seguros Privados
e das organizações que operam no mercado de segu ros, resseguros e capitalização, escolhidos em con formidade com as disposições do regulamento previsto no caput do art. 6º.
§ 2º A Comissão de Julgamento reunir-se-á or dinariamente na terceira semana de cada mês ou, extraordinariamente, por convocação de seu presidente
ou da maioria de seus membros.
§ 3º As deliberações da Comissão de Julgamen to serão realizadas em sessão pública.
§ 4º O Ministro de Estado da Fazenda designará
um Procurador da Fazenda Nacional para atuar junto
à Comissão de Julgamento.
Art. 8º As Comissões Consultivas serão consti tuídas por representantes da Superintendência de
Seguros Privados e de organizações do mercado de
seguros, resseguros e capitalização, especializados
nos temas das respectivas comissões temáticas, em
conformidade com o regulamento previsto no caput
do art. 6º.
§ 1º Superintendente da Superintendência de
Seguros Privados indicará o Coordenador-Geral das
Comissões Consultivas.
§ 2º É obrigatória a manifestação prévia da Co missão Consultiva específica nas decisões do Conse lho Nacional de Seguros Privados que envolverem
mudanças no campo de atuação da Comissão, res salvadas as matérias que requeiram sigilo, a critério
do presidente do Conselho Nacional de Seguros Pri vados.
§ 3º A Secretaria Executiva, a Comissão de Jul gamento e as Comissões Consultivas valer-se-ão de
recursos humanos e materiais cedidos pelos Ministé rios da Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, ou, subsidiariamente, pela Supe rintendência de Seguros Privados.
SEÇÃO II
Da Superintendência de Seguros Privados
Art. 9º A Superintendência de Seguros Privados
é autarquia especial, com personalidade jurídica e
patrimônio próprios, vinculada ao Ministério da Indús tria e do Comércio, dotada de autonomia administrati -
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va, econômica, financeira e técnica, com sede e foro
em Brasília e jurisdição em todo território nacional.
Art. 10. A Superintendência de Seguros Privados atuará como órgão de supervisão e fiscalização
do funcionamento do mercado de seguro, resseguro
e capitalização, com os seguintes objetivos:
I – propiciar as condições necessárias ao aperfeiçoamento do mercado e a sua integração ao pro cesso de desenvolvimento econômico e social do
País;
II – instituir mecanismos que assegurem a livre
concorrência do mercado de seguro, resseguro e ca pitalização, assim como o acesso do público às informações de seu interesse;
III – adotar medidas tendentes a preservar a li quidez e a solvência das organizações que operam
no mercado de seguros privados, resseguros e capitalização.
Art. 11. Compete à Superintendência de Seguros Privados:
I – regulamentar, com observância das diretrizes do Conselho Nacional de Seguros Privados, as
matérias relativas à sua área de atuação;
II – autorizar o funcionamento, a transferên– cia
de controle societário ou de carteiras, a fusão, a incorporação, a cisão,e qualquer outra forma de recomposição das organizações que operam no mercado de
seguros, resseguros e capitalização;
III – supervisionar e fiscalizar as atividades das
organizações que operam no mercado de seguros,
resseguros e capitalização;
IV – manter controle das condições de controle
da liquidez e da solvência das organizações que operam no mercado de seguros, resseguros e capitalização;
V – autorizar a movimentação e liberação dos
bens e valores obrigatoriamente inscritos em garantia
das reservas técnicas e do fundo de garantia, em conformidade com as diretrizes fixadas pelo Conselho
Nacional de Seguros Privados;
VI – manter sistema de registro dos corretores
de seguros e resseguros e fiscalizar suas atividades;
VII – credenciar os auditores atuariais e fiscalizar suas atividades;
VIII – adotar as providências necessárias à aplicação dos regimes especiais previstos nos arts. 43 a
52 desta Lei Complementar;
IX – aplicar as penalidades previstas nesta Lei
Complementar.
Art. 12. A administração da Superintendência de
Seguros Privados será exercida por uma diretoria
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composta de um superintendente e quatro diretores,
nomeados pelo Presidente da República, mediante
indicação do Ministro da Indústria e do Comércio,
para um mandato de quatro anos, atendidas as se guintes condições:
I – serão recrutados dentre cidadãos brasileiros
com os seguintes requisitos:
a) desfrutem de idoneidade moral e re putação ilibada;
b) tenham mais de cinco anos de ex periência em atividades profissionais nas
áreas de administração, contabilidade, direito ou economia;
II – terão seus nomes previamente aprovados
pelo Senado Federal, em votação secreta precedida
de argüição pública;
III – poderão ser reconduzidos para o mesmo
cargo uma única vez, observadas as condições do in ciso II.
§ 1º Os dirigentes a que se refere este artigo somente perderão seus mandatos nos casos de:
I – pedido de dispensa formulado pelo próprio
interessado, cujas razões serão encaminhadas ao
Presidente da República e ao Presidente do Senado
Federal;
II – demissão devidamente justificada, de inicia tiva do Presidente da República, aprovada pelo Sena do Federal em votação secreta, assegurada ao diri gente oportunidade de ampla defesa em sessão pú blica anterior à deliberação.
§ 2º O Presidente da República enviará ao Pre sidente do Senado Federal os nomes e currículos dos
candidatos aos cargos de que trata este artigo:
I – até sessenta dias antes do encerramento do
mandato do dirigente a ser substituído ou reconduzi do, quando de encerramento normal do mandato;
II – no prazo de quinze dias, nos casos de perda
de mandato ou de rejeição, pelo Senado Federal, do
nome indicado.
§ 3º É vedado aos dirigentes da Superintendên cia de Seguros Privados:
I – exercer qualquer outra função, emprego ou
cargo, público ou privado, mesmo que não remunera do, exceto o de professor;
II – manter participação acionária, direta ou indi reta, em organização do mercado de seguros, resse guros e capitalização que esteja sob a supervisão ou
fiscalização do órgão ou entidade de que são dirigen tes, incompatibilidade que se estende aos cônjuges,
concubinos e aos parentes até o segundo grau;

Setembro de 2003

III – por um período de seis meses após o exercício do mandato ou da exoneração a pedido, exercer
qualquer atividade profissional, direta ou indireta,
com ou sem vínculo empregatício, junto a organizações do Sistema Nacional de Seguros Privados, ou
participar do controle societário de sociedades dele
integrantes;
IV – intervir em matéria relativamente à qual tenha interesse conflitante com os objetivos do órgão
ou entidade em que exerce a função, bem como participar de deliberação a respeito, promovida pelos de mais membros do órgão, dando-lhes ciência do fato e
fazendo constar de ata a natureza e extensão de seu
impedimento;
V – valer-se de informação à qual tenha acesso
privilegiado em razão do exercício do cargo, relativa a
fato ou ato relevante não divulgado ao mercado, ou
dela se utilizar para obter, para si ou para outrem,
vantagem de qualquer natureza.
§ 4º Os dirigentes a que se refere o caput guardarão sigilo das informações relativas às matérias em
exame na Superintendência de Seguros Privados,
até sua divulgação ao público.
§ 5º Durante o impedimento de que trata o inciso
III do § 3º, fica assegurado aos ex-dirigentes que
cumprirem integralmente o mandato para o qual foram nomeados, ou dele se afastarem por incapacidade física ou psicológica, comprovada mediante laudo
de junta médica oficial, o recebimento, em caráter
pessoal e intransferível, dos proventos do cargo exercido, salvo na hipótese de ocupar novo cargo, emprego ou função pública, ou ainda cargo, emprego ou
função, no setor privado, que não colida com o disposto naquele inciso.
Art. 13. A Superintendência de Seguros Privados funcionará como órgão de deliberação colegiada,
de acordo com o Regimento Interno aprovado pelo
Conselho Nacional de Seguros Privados, no qual se rão fixadas as atribuições do superintendente, dos diretores e do colegiado.
Art. 14. Compete ao Colegiado da Superintendência de Seguros Privados:
I – decidir sobre matérias de competência da
Superintendência de Seguros Privados;
II – encaminhar o Regimento Interno da Superintendência de Seguros Privados ao Conselho Nacional de Seguros Privados para aprovação;
III – submeter à aprovação do Conselho Nacional de Seguros Privados seu orçamento e demonstrações financeira;
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IV – aprovar normas gerais de contabilidade e
auditoria interna;
V – julgar inquéritos administrativos envolvendo
questões que estejam no âmbito de sua competência.
Parágrafo único. O regimento interno, além de
outras matérias pertinentes, disporá sobre a estrutura
organizacional e administrativa da instituição, defini ção de responsabilidades, atribuições do superinten dente e demais diretores e forma de substituição des tes, em suas ausências, impedimentos e vacâncias.
Art. 15. O quadreno direito a admissão feita sem
observância dessa exigência.
§ 1º Os deveres, obrigações, impedimentos, di reitos e vantagens dos integrantes do quadro de pes soal da Superintendência de Seguros Privados serão
estabelecidos no estatuto próprio de seus servidores,
aprovado pelo Conselho Nacional de Seguros Priva dos, ficando-lhes assegurados os mesmos direitos,
vantagens e garantias existentes na data da vigência
desta Lei Complementar.
§ 2º Os servidores do quadro de pessoal da Su perintendência de Seguros Privados serão regidos
pela legislação própria dos servidores públicos.
§ 3º O exercício de quaisquer cargos ou funções
comissionadas, constantes da estrutura organizacio nal da Superintendência de Seguros Privados, é pri vativo dos servidores de seu quadro de pessoal, ad mitidos na forma deste artigo.
§ 4º A Superintendência de Seguros Privados
manterá serviço jurídico próprio, ao qual caberá o
exercício do procuratório judicial e extrajudicial da instituição.
Art. 16. As despesas necessárias ao funciona mento da Superintendência de Seguros Privados se rão custeadas com as seguintes receitas:
I – dotações que lhe forem consignadas no or çamento da União;
II – taxas de fiscalização e serviços prestados,
observados os valores fixados pelo Conselho Nacio nal de Seguros Privados;
III – receitas provenientes de penas pecuniárias
aplicadas no exercício do seu poder de fiscalização;
IV – receitas decorrentes de convênios firmados
com entidades públicas ou privadas;
V – outras receitas que lhe forem atribuídas pelo
Conselho Nacional de Seguros Privados;
VI – renda de bens patrimoniais e de outras fontes.
Art. 17. A Superintendência de Seguros Priva dos instituirá sistema contábil compatível com sua natureza específica, publicará balanço anual com data
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de 31 de dezembro de cada ano, discriminando suas
receitas e despesas, e observará normas próprias
para fins de registro, acompanhamento e controle dos
fatos ligados à sua gestão, bem como para formalização, execução e registro de seus atos e contratos de
qualquer natureza.
Art. 18. A Superintendência de Seguros Privados manterá serviço de auditoria interna, subordinado diretamente à diretoria, com sistemas de controle
capazes de permitir o acompanhamento de todas as
atividades da instituição, ressaltando os aspectos
contábeis, financeiros, operacionais e patrimoniais.
Art. 19. O Congresso Nacional exercerá, para
efeito de controle externo, com o auxílio do Tribunal
de Contas da União, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Superintendência de Seguros Privados.
SEÇÃO III
Do Mercado de Seguro, Resseguro
e Capitalização
Art. 20. Somente poderão operar no mercado
de seguro, resseguro e capitalização do País, organizações prévia e expressamente autorizadas pela Superintendência de Seguros Privados, em conformidade com diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados.
§ 1º As organizações autorizadas a operar no
mercado de seguro, resseguro e capitalização somente poderão assumir responsabilidades que não
excedam, em risco, os limites técnicos previstos para
seus respectivos ramos ou modalidades.
§ 2º As organizações do mercado de seguro e
resseguro poderão operar no ramo de seguro de vida,
seguro-saúde, seguro de garantia de interesses ma teriais e pessoais, exceto vida e saúde, e resseguro,
contra riscos tecnicamente calculados, com base em
normas definidas pelo Conselho Nacional de Seguros
Privados.
Art. 21. A autorização para o funcionamento de
organização do mercado de seguro, resseguro e capitalização será concedida sem ônus, terá prazo indeterminado, será inegociável e intransferível, em con formidade com diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, e observará:
I – capacidade técnica e reputação de seus controladores e dirigentes; e
II – capacidade econômica compatível com o
empreendimento.
§ 1º Na autorização de que trata o caput será
permitida a transmissão do controle da pessoa jurídi-

27194 Quarta-feira 17

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ca titular, em forma definida pelo Conselho Nacional
de Seguros Privados.
§ 2º As organizações do mercado de seguro,
resseguro e capitalização constituir-se-ão sob a for ma de sociedade anônima ou demais formas societá rias autorizadas pelo Conselho Nacional de Seguros
Privados.
Art. 22. O seguro de vida tem por objetivo a ga rantia contratual de indenização em forma de paga mento único ou de renda, para cobertura de riscos
tecnicamente calculados de morte, invalidez ou so brevivência.
Art. 23. O seguro-saúde tem por objetivo a co bertura dos riscos de assistência médica, odontológi ca ou hospitalar.
§ 1º Equiparam-se a organizações do ramo de
seguro-saúde, para os efeitos desta Lei Complemen tar, quaisquer entidades, com ou sem fins lucrativos,
que tenham por objeto a administração de planos de
saúde ou a prestação de serviços médicos, odontoló gicos ou hospitalares mediante o pagamento prévio
de contribuições.
§ 2º Excluem-se do disposto no § 1º deste artigo
os planos de saúde instituídos no âmbito de empresa
ou grupo de empresas para atendimento exclusivo de
seus funcionários e familiares.
Art. 24. O seguro de garantia de interesses ma teriais e pessoais, exceto vida e saúde, objetiva ofere cer garantia contratual a tais interesses, contra riscos
tecnicamente calculados.
Art. 25. É vedada a realização de mais de um seguro cobrindo o mesmo objetivo ou interesse, excetu adas as seguintes hipóteses:
I – seguro de vida;
II – para resguardar-se, o segurado, da possibili dade de falência ou insolvência da organização segu radora; ou
III – a titulo de complementação do valor segura do, quando o primeiro contrato cobrir apenas parcial mente o valor do objeto do seguro.
Art. 26. O resseguro tem por objetivo a assun ção de riscos contratados por sociedades segurado ras ou resseguradoras.
Art. 27. As disposições desta Lei Complementar
aplicam-se, também, às organizações seguradoras e
resseguradoras controladas pelo Poder Público.
Parágrafo único. É vedado às organizações seguradoras e resseguradoras de que trata o caput as sumir riscos de planos de seguro de interesse gover namental sem a devida cobertura de reservas técni cas correspondentes, devendo o respectivo tesouro
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garantir o aporte prévio de tais reservas, quando ne cessário.
Art. 28. As operações de capitalização tem por
objetivo a colocação pública de títulos para formação
de capital, contra o pagamento de contribuição, única
ou periódica, para resgate futuro por decurso de de terminado prazo ou mediante sorteio.
Art. 29. Sem prejuízo do disposto em leis especiais, são obrigatórios os seguros de:
I – danos pessoais a passageiros de aeronaves
comerciais;
II – responsabilidade civil do proprietário de aeronaves e do transportador aéreo;
III – garantia do pagamento a cargo de mutuário
da construção civil, inclusive obrigação imobiliária;
IV – edifícios divididos em unidades autônomas;
V – incêndio e transporte de bens pertencentes
a pessoas jurídicas situados no País ou nele transpor tados;
VI – danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres e por embarcações ou
por sua carga a pessoas transportadas ou não;
VII – responsabilidade civil dos transportadores
terrestres, marítimos, fluviais e lacustres por danos a
carga transportada.
Parágrafo único. O Conselho Nacional de Seguros Privados regulamentará as condições aplicáveis
aos seguros de que trata o caput deste artigo.
Art. 30. A operação de seguro será contratada
mediante proposta assinada pelo segurado, seu representante legal ou corretor habilitado, com emissão
das respectivas apólices ou por outra forma autorizada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados.
§ 1º Sobrevindo o sinistro, competirão ao segurado ou beneficiário a prova de sua ocorrência e a justificativa de seu valor.
§ 2º Será lícito à instituição de seguro argüir a
existência de circunstância relativa ao objeto ou interesse segurado cujo conhecimento prévio influiria na
aceitação do seguro ou em sua taxa, para exonerar-se da responsabilidade assumida, mesmo em
caso de ocorrência de sinistro.
Art. 31. O Conselho Nacional de Seguros Privados estabelecerá as condições para a habilitação e
registro de corretores de seguros e resseguros.
§ 1º Corretor de seguros é a pessoa jurídica ou
física habilitada, na forma da lei, a intermediar e representar o segurado ou subscritor na contratação de
operações de seguro.
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§ 2º Corretor de resseguros é a pessoa jurídica
ou física habilitada a intermediar e representar a or ganização seguradora nas operações de resseguros.
§ 3º A Superintendência de Seguros Privados
poderá delegar, a entidade profissional representati va, o poder de conceder autorização para o exercício
da profissão de corretor de seguros.
§ 4º As organizações seguradoras e ressegura doras não poderão participar do capital de sociedade
corretora de seguro ou resseguro.
§ 5º É vedado às sociedades corretoras, aos
corretores pessoa física e aos sócios e administrado res de sociedades corretoras ser acionista-controla dor ou administrador de organizações seguradoras
ou resseguradoras.
§ 6º O corretor de seguros ou de resseguros,
pessoa física, não pode ter vínculo empregatício com
organizações seguradoras, resseguradoras, de capi talização ou outras instituições financeiras, nem exercer cargo ou função pública na administração direta
ou indireta em nível federal, estadual, distrital ou mu nicipal.
§ 7º O corretor de seguros, pessoa jurídica ou física, responderá civilmente, perante os segurados e
organizações seguradoras e resseguradoras, por
prejuízos que causar em virtude de omissão, imperí cia ou negligência no exercício de suas atribuições
profissionais.
§ 8º As organizações seguradoras e ressegura doras só poderão pagar corretagem a corretores,
pessoa jurídica ou física, devidamente registrados.
Art. 32. O Conselho Nacional de Seguros Priva dos definirá critérios para o credenciamento de audi tores atuariais independentes.
§ 1º O Auditor atuarial independente é a pessoa
jurídica ou fisica, credenciada junto à Superintendên cia de Seguros Privados, apta a proceder a exames
ou perícias em operacões de natureza técnico atuari al, desenvolvidas pelas organizações seguradoras e
resseguradoras.
§ 2º Os auditores atuariais independentes res ponderão civilmente em virtude de omissão, imperícia
ou negligência no exercício de suas atribuições.
CAPÍTULO II
Da Garantia das Operações de Seguro,
Resseguro e Capitalização
Art. 33. Para garantia de suas operações, em
conformidade com critérios fixados pelo Conselho
Nacional de Seguros Privados, as organizações se -
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guradoras, resseguradoras e de capitalização constituirão:
I – margem de solvência e fundo de garantia,
objetivando garantir permanentemente suas operações;
II – reservas matemáticas para atender responsabilidades futuras certas com o pagamento de pecúlio ou renda de planos de seguro de vida individual,
amortizações, rendimentos e prêmios de planos de
capitalização;
III – reservas e provisões técnicas para atender
riscos assumidos;
IV – outras reservas e provisões.
§ 1º A margem de solvência corresponde à suficiência de ativo para garantir o passivo decorrente do
conjunto das operações realizadas.
§ 2º O fundo de garantia, representado por um
terço do valor da margem de solvência, constituirá garantia suplementar permanente das reservas e provisões técnicas.
§ 3º O Conselho Nacional de Seguros Privados
determinará valores mínimos para o fundo de garantia, bem como as modalidades, limites e percentuais
aplicáveis aos investimentos de cobertura das reservas técnicas destinadas a garantir os compromissos
assumidos, de acordo com o tipo de instituição e as
modalidades ou ramos operados.
§ 4º Os ativos e aplicações do fundo de garantia
ficarão vinculados à Superintendência de Seguros
Privados, de acordo com determinações do Conselho
Nacional de Seguros Privados.
Art. 34. A Superintendência de Seguros Privados exigirá, das instituições sob sua jurisdição, apre sentação de programa de recuperação financeira ou
técnica no prazo que fixar, sempre que julgue necessário ou conveniente à defesa dos interesses dos se gurados e dos portadores de títulos de capitalização.
CAPÍTULO III
Do Sigilo dos Dados
Art. 35. As organizações do mercado de seguros privados, resseguros e capitalização manterão o
sigilo de suas operações ativas, passivas e acessórias e dos serviços prestados a clientes, assim como
das informações obtidas no desempenho de suas
atribuições, ressalvadas as exceções estabelecidas
nesta Lei Complementar.
Parágrafo único. Excetuam-se das disposições
deste artigo as informações relativas a emitentes de
cheques sem fundos, fraudadores ou devedores ina dimplentes, que poderão ser fornecidas aos serviços
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de proteção ao crédito, às associações comerciais,
associações de lojistas e entidades congêneres, me diante convênio, de acordo com instruções expedidas
pelo Conselho Nacional de Seguros Privados.
Art. 36. O Poder Judiciário requisitará à Superin tendência de Seguros Privados, com o objetivo de orientar investigação ou processo judicial, as informa ções e documentos de que necessitar.
Parágrafo único. Revestir-se-ão do mesmo cará ter sigiloso as informações e esclarecimentos ordena dos pelo Poder Judiciário e a exibição de livros e do cumentos em juízo, aos quais somente podem ter
acesso as partes legítimas da demanda, vedada sua
utilização para fins estranhos à causa.
Art. 37. A Câmara dos Deputados e o Senado
Federal, em curso de investigação e após aprovação
de seus respectivos plenários, assim como as Comis sões Parlamentares de Inquérito, após aprovação
pela maioria de seus membros, poderão requisitar à
Superintendência de Seguros Privados as informa ções de que necessitarem, no que deverão ser rigoro samente atendidos.
§ 1º Os membros do Poder Legislativo manterão
sob sigilo as informações obtidas na forma deste ar tigo, sendo, sua divulgação, considerada quebra do decoro parlamentar.
§ 2º As deliberações referentes às informações
de que trata o caput deste artigo realizar-se-ão, ex clusivamente, em sessão secreta.
Art. 38. A Superintendência de Seguros Priva dos e a Secretaria da Receita Federal do Ministério
da Fazenda poderão celebrar convênio tendo por ob jetivo a troca de informações referentes a ilícitos praticados contra o Sistema Nacional de Seguros Priva dos ou a Fazenda Nacional.
§ 1º Os termos do convênio de que trata o caput
deste artigo deverão ser aprovados pelo Conselho
Nacional de Seguros Privados.
§ 2º Serão mantidas sob sigilo as informações
obtidas na forma deste artigo, sujeitando-se os infra tores às penas previstas nesta Lei Complementar.
Art. 39. As organizações do mercado de segu ros privados, resseguros e capitalização ficam obriga das a fornecer à Superintendência de Seguros Priva dos informações e documentos relacionados à fun ção fiscalizadora prevista nesta Lei Complementar.
Art. 40. A Superintendência de Seguros Priva dos comunicará ao Ministério Público os ilícitos pena is de ação pública, sempre que, no exercício de suas
atribuições, os vier a comprovar, juntando as informa ções e documentos pertinentes.
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Art. 41. A Superintendência de Seguros Privados poderá, mediante a celebração de convênios com
entidades similares de outros países, atender requerimentos de informações solicitadas por essas entidades, observada a garantia do sigilo das informações e
assegurada a reciprocidade de tratamento relativamente ao fornecimento de informações.
Parágrafo único. A Superintendência de Seguros Privados manterá, quando for o caso, o sigilo das
informações obtidas junto a entidades de supervisão
e fiscalização de outros países, somente podendo
fornecê-las a outras instituições mediante expressa
autorização do respectivo órgão estrangeiro.
Art. 42. A violação do sigilo constitui crime, sujeito à pena de reclusão de um a quatro anos, aplicando-se, no que couber, o Código Penal e o Código de
Processo Penal, sem prejuízo de outras sanções ca bíveis, ressalvadas as exceções previstas nesta Lei
Complementar e o consentimento expresso dos interessados.
Art. 43. As organizações seguradoras, resseguradoras e de capitalização, as sociedades por elas
controladas ou a elas ligadas ou coligadas, seus controladores, pessoas jurídicas ou físicas, seus administradores, representantes, mandatários, prepostos
e empregados, e demais pessoas físicas e jurídicas
sujeitas à disciplina desta Lei Complementar deverão,
obrigatoriamente, prestar todos os esclarecimentos e
informações solicitados pela Superintendência de
Seguros Privados, na forma e prazos por ela estabelecidos quando no exercício das atribuições que lhe
são conferidas por esta Lei Complementar.
§ 1º É assegurado o livre acesso de prepostos
expressamente credenciados pela Superintendência
de Seguros Privados, no exercício de seus poderes
de fiscalização, aos estabelecimentos e dependências das organizações mencionadas no caput deste ar tigo.
§ 2º Os prepostos de que trata o § 1º deste arti go poderão exigir a exibição de documentos, papéis,
livros, informações e sistemas de controle, mantidos
ou não por meio de sistemas eletrônicos de registro
ou escrituração, sendo a negativa de atendimento
considerada como embaraço à fiscalização, sujeito às
penalidades cabíveis.
§ 3º A Superintendência de Seguros Privados
poderá, ainda, requisitar:
I – informações e documentos a quaisquer ór gãos públicos federais, estaduais e municipais;
II – documentos e papéis de trabalho aos audi tores atuariais.
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§ 4º Nos limites das disposições deste capítulo,
não podem ser opostas exceções de sigilo bancário
ou segredo comercial à Superintendência de Seguros
Privados.
CAPÍTULO IV
Da Intervenção e Liquidação Judicial
Art. 44. As organizações de seguro, resseguro e
capitalização e as demais entidades públicas ou pri vadas autorizadas a atuar, nos segmentos específi cos, pela Superintendência de Seguros Privados, su jeitam-se à intervenção e à liquidação judicial, nos
termos desta Lei Complementar.
Parágrafo único. As organizações e outras enti dades de que trata o caput deste ar tigo são impedi das de requerer concordata.
Art. 45. A Superintendência de Seguros Priva dos poderá decretar intervenção em organização ou
outra entidade que opere no mercado de seguro, res seguro e capitalização, sempre que se verifiquem as
seguintes ocorrências:
I – prejuízo que sujeite a riscos os segurados ou
demais credores;
II – reiteradas infrações a dispositivos da legisla ção, não regularizadas após as determinações adotadas pela Superintendência de Seguros Privados no
uso das suas atribuições legais;
III – capital social e patrimônio líquido abaixo de
vinte por cento do mínimo estabelecido.
§ 1º A Superintendência de Seguros Privados
decretará a intervenção ex-officio ou por solicitação
dos administradores da própria organização ou entidade, sem prejuízo da responsabilidade civil e crimi nal que lhes couber.
§ 2º O processo de intervenção não excederá
seis meses, período que, por decisão da Superinten dência de Seguros Privados, poderá ser prorrogado
uma única vez pelo mesmo prazo.
Art. 46. Dependendo do porte da organização
ou entidade, a intervenção será executada por um in terventor ou por um conselho interventor, constituído
de três a cinco membros, nomeados pela Superinten dência de Seguros Privados com plenos poderes de
gestão.
§ 1º Independentemente da publicação do ato
de nomeação, o interventor ou conselho interventor
será investido, de imediato, em suas funções, medi ante termo de posse lavrado no livro próprio da instituição sob intervenção, no qual se transcreverão os
termos do ato que decretou a medida e procedeu a
nomeação.
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§ 2º As funções e obrigações do interventor ou
conselho interventor, assim como a forma de sua
prestação de contas, serão regulamentadas pelo
Conselho Nacional de Seguros Privados.
§ 3º Das decisões do interventor ou conselho interventor caberá recurso, sem efeito suspensivo, no
prazo de dez dias da respectiva ciência, para a Comissão de Julgamento do Conselho Nacional de Se guros Privados.
Art. 47. Cessará a intervenção nas seguintes hipóteses:
I – se os interessados, apresentando as necessárias condições de garantia, a critério da Superintendência de Seguros Privados, tomarem a si o prosseguimento das atividades econômicas da organização;
II – quando, a critério da Superintendência de
Seguros Privados, a situação da instituição se houver
normalizado;
III – se decretada a liquidação judicial da instituição.
Art. 48. Não obtendo resultado satisfatório com
o processo de intervenção, a Superintendência de
Seguros Privados poderá requerer ao Ministério Pú blico a liquidação judicial da organização de seguro,
resseguro e capitalização ou entidade pública ou privada autorizada a atuar em segmentos específicos.
§ 1º A iniciativa da Superintendência de Seguros Privados restringir-se-á a organizações ou outras
entidades de sua área de jurisdição, e será encaminhada, com a devida fundamentação, ao Ministério
Público, a quem caberá propor a ação ao Poder Judiciário.
§ 2º Aplicam-se à liquidação judicial as disposições da legislação vigente.
§ 3º Durante a fase de instrução do processo de
liquidação judicial, a Superintendência de Seguros
Privados atuará, obrigatoriamente, como assistente
do Ministério Público.
Art. 49. Para os fins de liquidação judicial de organização do mercado de seguro, resseguro e capitalização ou de entidade pública ou privada autorizada
a atuar, em segmento específico, pela Superintendência de Seguros Privados, observar-se-á a seguinte ordem de preferência na classificação dos créditos
arrolados:
I – créditos trabalhistas, na forma do art. 102,
caput, do Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de
1945;
II – ações trabalhistas impetradas antes da data
da decretação da liquidação judicial;
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III – créditos decorrentes de sinistros avisados
ao estabelecimento de seguro, resseguro ou previ dência privada;
IV – demais créditos, observada a ordem do art.
102 do Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945.
Art. 50. No caso de liquidação judicial ou falên cia de organização do mercado de seguro, resseguro
e capitalização, a Superintendência de Seguros Pri vados determinará a transferência da administração
do respectivo fundo ou fundos de investimento para
outra organização.
Art. 51. Os controladores e administradores das
organizações do mercado de seguro, resseguro e ca pitalização que se encontrem sob intervenção ou li quidação judicial ficarão com seus bens indisponíve is, não podendo, por qualquer forma, direta ou indire ta, aliená-los ou onerá-los, até a apuração e liquida ção final de suas responsabilidades.
§ 1º A indisponibilidade prevista neste ar tigo decorre do ato que decretar a intervenção ou a liquida ção judicial, e atinge os controladores e todos aque les que tenham estado no exercício de funções estatutárias nos doze meses anteriores ao mesmo ato.
§ 2º Por proposta da Superintendência de Segu ros Privados, aprovada pelo Conselho Nacional de
Seguros Privados, a indisponibilidade prevista neste
artigo poderá ser estendida:
I – aos bens de gerentes, conselheiros fiscais,
auditores independentes e aos de todos aqueles que
tenham concorrido, nos últimos doze meses, para a
decretação da intervenção ou da liquidação judicial;
II – aos bens de pessoas que, nos últimos doze
meses, os tenham, a qualquer título, adquirido de ad ministradores da instituição ou das pessoas referidas
no inciso anterior, desde que haja seguros elementos
de convicção de se tratar de transferência simulada
com o fim de evitar os efeitos desta Lei Complemen tar.
§ 3º Não se incluem nas disposições deste arti go os bens considerados inalienáveis ou impenhorá veis pela legislação em vigor.
§ 4º Não são igualmente atingidos pela indispo nibilidade os bens objeto de contrato de alienação, de
promessa de compra e venda, de cessão ou promes sa de cessão de direitos, desde que os respectivos
instrumentos tenham sido levados ao competente re gistro público anteriormente à data da decretação da
intervenção ou da liquidação judicial.
§ 5º As pessoas abrangidas pela indisponibilida de de bens de que trata este artigo não poderão au sentar-se do foro da intervenção ou da liquidação ju -
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dicial sem prévia e expressa autorização da Superintendência de Seguros Privados ou do juiz, conforme o
caso.
Art. 52. Decretada a intervenção ou a liquidação
judicial, o interventor ou conselho interventor, o liquidante ou o próprio escrivão da liquidação judicial co municará ao registro público competente e às bolsas
a indisponibilidade de bens imposta no artigo anterior.
Parágrafo único. Recebida a comunicação, a autoridade competente ficará, relativamente a esses
bens, impedida de:
I – fazer transcriçôes, inscrições ou averbações
de documentos públicos ou particulares;
II – arquivar atos ou contratos que importem em
transferência de cotas sociais, ações ou partes beneficiárias;
III – realizar ou registrar operações e títulos de
qualquer natureza;
IV – processar a transfer~nØia de propriedade
de veículos automotores.
CAPÍTULO V
Das Penalidades
Art. 53. A Superintendência de Seguros Privados poderá impor aos infratores das disposições desta Lei Complementar, da Lei de Sociedades por
Ações (Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976),
das resoluções do Conselho Nacional de Seguros
Privados e das normas de sua própria emissão, cujo
cumprimento lhe incumba fiscalizar, as seguintes penalidades:
I – advertência;
II – multa, a ser fixada na forma do § 1º deste ar tigo;
III – inabilitação temporária, até o máximo de
dez anos, para o exercício dos cargos de diretor e
membro de conselhos de administração, órgãos consultivos, fiscais e assemelhados de instituições do
Sistema Nacional de Seguros Privados e dos cargos
de administrador ou de conselheiro fiscal de companhias abertas;
IV – suspensão da autorização ou registro para
o exercício das atividades de que trata esta Lei Com plementar;
V – cassação da autorização ou registro para o
exercício das atividades de que trata esta Lei Complementar;
VI – proibição temporária, até o máximo de dez
anos, de praticar atividades que dependam de sua
autorização ou registro;
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VII – proibição temporária, até o máximo de dez
anos, de atuar, direta ou indiretamente, em uma ou
mais modalidades de operação realizadas no merca do sob sua supervisão.
§ 1º A multa prevista no inciso II do caput deste
artigo não excederá o maior destes valores:
I – R$ 700.000,00 (setecentos mil reais);
II – cinqüenta por cento do va1or da emissão ou
operação irregular; ou
III – três vezes o montante da vantagem econô mica obtida ou da perda evitada em decorrência do ilícito.
§ 2º Nos limites previstos no § 1º deste artigo
são consideradas cumulativamente as multas aplica das à pessoa jurídica e aos seus administradores.
§ 3º Nos casos de reincidência serão aplicadas,
alternativamente, multa, nos termos do § 1º deste artigo, até o triplo dos valores nele fixados, ou as penali dades previstas nos incisos III a VII do caput do artigo.
§ 4º Ressalvado o disposto no parágrafo 3º deste artigo, as penalidades previstas nos incisos III a VII
do caput deste artigo somente serão aplicadas nos
casos de infração grave, assim definidas pelo Conse lho Nacional de Seguros Privados.
§ 5º As multas previstas neste artigo serão pa gas, mediante recolhimento ao Tesouro Nacional,
dentro do prazo de quinze dias contados do recebi mento da respectiva notificação.
§ 6º Após a decisão final imposta na esfera ad ministrativa, as multas de que trata este artigo terão
eficácia de título executivo e serão cobradas judicial mente, de acordo com o rito estabelecido pelo Código
de Processo Civil para o processo de execução.
Art. 54. São suscetíveis de sofrer as penalida des previstas nesta Lei Complementar:
I – as pessoas físicas e jurídicas autorizadas a
funcionar pela Superintendência de Seguros Priva dos, e seus administradores;
II – as pessoas físicas e jurídicas que exerçam
irregularmente atividade dependente de autorização
da Superintendência de Seguros Privados, e seus administradores.
Art. 55. É, ainda, suscetível de sofrer as penali dades previstas nesta Lei Complementar, sem prejuí zo das demais sanções cabíveis, todo aquele que, de
qualquer forma, capte ou agencie negócios para pes soas jurídicas estrangeiras cuja autorização para funcionamento em território nacional deva ser concedida
pela Superintendência de Seguros Privados.
Parágrafo único. Considera-se pessoa jurídica
estrangeira toda aquela constituída ou organizada de
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acordo com a lei de país estrangeiro ou que tenha sua
sede ou local de administração no exterior, bem como
as filiais de pessoas jurídicas brasileiras estabelecidas fora do território nacional.
Art. 56. Das decisões proferidas pela Superintendência de Seguros Privados ao aplicar penalidades, caberá recurso para a Comissão de Julgamento
do Conselho Nacional de Seguros Privados, a ser in terposto no prazo de quinze dias a contar da data do
recebimento da notificação da decisão.
Parágrafo único. No caso das punições previstas nos incisos I a III do caput do art. 53, a interposi ção de recurso se fará com efeito suspensivo sobre a
aplicação da pena.
Art. 57. No curso do processo administrativo a
autoridade processante poderá, em caráter preventivo, e tendo em vista preservar o interesse público:
I – determinar o afastamento dos administradores envolvidos enquanto perdurar a apuração das
responsabilidades;
II – vedar, aos administradores envolvidos, a assunção de cargos de direção ou administração de instituições financeiras ou sua atuação como mandatários ou prepostos de diretores ou administradores; e
III – determinar medidas tendentes a restringir a
atividade da organização no mercado.
Art. 58. Prescrevem em oito anos as infrações
das normas legais cuja apuração incumba à Superintendência de Seguros Privados, contado esse prazo
da prática do ilícito ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1º Interrompe-se a prescrição:
I – pela notificação do indiciado;
II – por qualquer ato inequívoco que importe
apuração da irregularidade;
III – por decisão condenatória recorrível da Su perintendência de Seguros Privados;
IV – pela assinatura do termo de compromisso
de que trata o art. 59 desta Lei Complementar.
§ 2º Não correrá a prescrição quando o indiciado ou acusado encontrar-se em lugar incerto ou não
sabido.
§ 3º Na hipótese prevista no § 2º deste ar tigo, o
processo correrá contra os demais acusados, desmembrando-se em relação ao acusado revel.
§ 4º Para os inquéritos administrativos pendentes ou fatos já ocorridos, os prazos de prescrição pre vistos neste artigo começarão a fluir a partir da data
de vigência desta Lei Complementar.
Art. 59. A Superintendência de Seguros Privados poderá suspender, em qualquer fase, o inquérito
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administrativo, se o indiciado ou acusado assinar termo de compromisso, obrigando-se a:
I – cessar a prática de atividades ou atos consi derados ilícitos pela respectiva entidade; e
II – corrigir as irregularidades apontadas, indeni zando os prejuízos, na forma desta Lei Complemen tar.
§ 1º O termo de compromisso a que se refere
este artigo não importará confissão quanto à matéria
de fato, nem reconhecimento de ilicitude da conduta
analisada.
§ 2º O termo de compromisso deverá ser publi cado no Diário Oficial da União, discriminando o pra zo para cumprimento das obrigações eventualmente
assumidas, caracterizando, o seu inadimplemento,
crime de desobediência, previsto no art. 330 do Códi go Penal.
§ 3º Não cumpridas as obrigações no prazo a
que se refere o
§ 2º deste artigo, a Superintendência de Segu ros Privados dará continuidade ao procedimento ad ministrativo anteriormente suspenso, para a aplica ção das penalidades cabíveis.
Art. 60. Serão considerados aplicação das pe nalidades previstas nesta Lei Complementar o arre pendimento eficaz e o arrependimento posterior, ou a
circunstância de qualquer pessoa, espontaneamente,
confessar ilícito ou prestar informações relativas a
sua materialidade.
Art. 61. O Conselho Nacional de Seguros Priva dos regulamentará, no tocante aos procedimentos a
serem conduzidos pela Superintendência de Seguros
Privados, a aplicação das disposições dos arts. 59 e
60 desta lei complementar.
CAPÍTULO VI
Das Disposições Transitórias e Finais
Art. 62. O Conselho Nacional de Seguros Priva dos adotará as providências necessárias para fixar a
sede da Superintendência de Seguros Privados em
Brasília, no prazo máximo de dois anos da data da publicação desta lei complementar.
Art. 63. É facultado à Superintendência de Se guros Privados, durante dois anos, contados da data
da publicação desta lei complementar, preencher as
funções comissionadas constantes de sua estrutura
organizacional com pessoal estranho aos seus qua dros, nos limites de quarenta por cento, no primeiro
ano, e vinte por cento, no segundo.
Art. 64. As organizações do mercado de seguro,
resseguro e capitalização e demais instituições auto-
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rizadas a funcionar pela Superintendência de Seguros Privados terão o prazo de um ano, a partir da data
da publicação desta lei complementar, para se adap tarem às suas disposições.
Art. 65. As organizações seguradoras e resseguradoras e as sociedades corretoras de seguro deverão adequar-se ao disposto no art. 31, §§ 4º e 5º
desta lei complementar, no prazo de cento e oitenta
dias contados a partir de sua data de vigência.
Art. 66. A partir do exercício seguinte ao da pu blicação desta lei complementar, será devida, semestralmente, taxa de fiscalização a ser recolhida à Superintendência de Seguros Privados pelas instituições
sob sua jurisdição, segundo diretrizes a serem pedidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados.
§ 1º Os pagamentos das taxas de fiscalização e
multas devidas à Superintendência de Seguros Privados serão recolhidos ao Tesouro Nacional.
§ 2º O Tesouro Nacional transferirá à Superintendência de Seguros Privados os recursos que lhe
couberem até o último dia útil do mês subseqüente ao
dos recolhimentos de que trata o § 1º deste artigo.
Art. 67. A Superintendência de Seguros Privados informará às autoridades competentes a ocorrência de atos irregulares envolvendo recursos públicos
ou outras irregularidades em área de competência de
órgãos públicos, sempre que deles tiver ciência no
exercício de suas atribuições, encaminhando, às
mesmas autoridades, os documentos necessários à
apuração ou comprovação dos fatos.
Art. 68. Aplicam-se as disposições do Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945, e da Lei nº
6.024, de 13 de março de 1974, como fonte subsidiária desta lei complementar, naquilo que com ela não
conflitar.
Art. 69. Revoga-se o Decreto-Lei nº 73, de 21 de
novembro de 1966.
Art. 70. Esta lei complementar entrará em vigor
noventa dias após a data de sua publicação.
Justificação
Atendendo às disposições do art. 192 da Constituição Federal, que trata do Sistema Financeiro Nacional, o presente projeto de lei complementar regulamenta o Sistema Nacional de Seguros Privados, que
se compõe do Conselho Nacional de Seguros Privados, órgão normativo do sistema, da Superintendência de Seguros Privados, órgão de supervisão e fiscalização, e das instituições autorizadas a realizar as
operações de seguros privados, resseguros e capitalização.
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O projeto contém setenta artigos organizados
em seis capítulos. O Capítulo I trata do Sistema Naci onal de Seguros Privados e compõe-se de trinta e
dois artigos que instituem o sistema, especificam sua
composição e definem os objetivos da política de se guros privados, resseguros e capitalização. O capítu lo subdivide-se em três seções.
A Seção I trata do Conselho Nacional de Segu ros Privados, contendo seis artigos que se referem à
composição do conselho, seus objetivos, competênci as e órgãos auxiliares.
A Seção II trata da Superintendência de Segu ros Privados, contendo onze artigos que especificam
sua organização e definem suas atividades como ór gão de supervisão e fiscalização das operações de
seguros privados, resseguros e capitalização.
A Seção III trata do mercado de seguro, resse guro e capitalização, contendo treze artigos que regu lamentam a atuação das instituições autorizadas a
operar nesse mercado.
O Capítulo II contém dois artigos que tratam da
garantia das operações do mercado de seguro, res seguro e capitalização.
O Capítulo III contém nove artigos que tratam do
sigilo de dados nas operações do mercado de seguro,
resseguro e capitalização.
O Capítulo IV contém nove artigos que tratam
da intervenção nas instituições que operam no mer cado de seguros, resseguros e capitalização, assim
como da liquidação judicial dessas instituições.
O Capitulo V contém nove artigos que tratam
das penalidades aplicáveis às instituições do merca do de seguros, resseguros e capitalização, assim
como a seus administradores de direito ou de fato.
O Capítulo VI contém nove artigos que tratam
das disposições transitórias e finais, referindo-se a situações especiais a serem oportunamente resolvi das, detalhando normas passíveis de serem aplica das subsidiariamente à lei complementar, sempre
que com ela não conflitem, e especificando as cláusu las de revogação e de vigência da lei.
O Sistema Nacional de Seguros Privados é, presentemente, regulado pelo Decreto Lei nº 73, de 21
de novembro de 1966, que dispõe sobre o Sistema
Nacional de Seguros Privados, regula as operações
de seguros e resseguros e dá outras providências,
instrumento legal que já passou por uma série de al terações, em especial as determinadas pela Lei nº
10.190, de 14 de fevereiro de 2001, que altera dispo sitivos do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de
1966, da Lei nº 6.435, de 15 de julho de 1977, e da Lei
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nº 5.627, de 1º de dezembro de 1970, e dá outras providências, e, ainda assim, está bastante longe de
atender às, necessidades atuais do mercado de seguros, resseguros e capitalização do País. Substituí-lo por uma nova lei que possa atender, mais ade quadamente, a esse mercado, é o objetivo precípuo
deste projeto de lei complementar.
Sala das Sessões, 16 de Setembro de 2003. –
Álvaro Dias.
LEGISLAÇÃO CITADA
....................................................................................
CAPÍTULO IV
Do Sistema Financeiro Nacional
Art. 192. (*) O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, será regulado em lei complementar, que disporá,
inclusive, sobre:
I – a autorização para o funcionamento das instituições financeiras, assegurado às instituições bancárias oficiais e privadas acesso a todos os instrumentos do mercado financeiro bancário, sendo vedada a essas instituições a participação em atividades
não previstas na autorização de que trata este inciso;
II – autorização e funcionamento dos estabelecimentos de seguro, previdência e capitalização, bem
como do órgão oficial fiscalizador e do órgão oficial
ressegurador;
III – as condições para a participação do capital
estrangeiro nas instituições a que se referem os incisos anteriores, tendo em vista, especialmente:
a) os interesses nacionais;
b) os acordos internacionais;
IV – a organização, o funcionamento e as atribuições do Banco Central e demais instituições financeiras públicas e privadas;
V – os requisitos para a designação de mem bros da diretoria do banco central e demais instituições financeiras, bem como seus impedimentos após
o exercício do cargo; VI – a criação de fundo ou seguro, com o objetivo de proteger a economia popular,
garantindo créditos, aplicações e depósitos até determinado valor, vedada a participação de recursos da
União;
VII – os critérios restritivos da transferência de
poupança de regiões com renda inferior à média nacional para outras de maior desenvolvimento;
VIII – o funcionamento das cooperativas de crédito e os requisitos para que possam ter condições de
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operacionalidade e estruturação próprias das institui ções financeiras. § 1º A autorização a que se referem
os incisos I e II será inegociável e intransferível, per mitida a transmissão do controle da pessoa jurídica titular, e concedida sem ônus, na forma da lei do sistema financeiro nacional, a pessoa jurídica cujos direto res tenham capacidade técnica e reputação ilibada, e
que comprove capacidade econômica compatível
com o empreendimento.
§ 2º Os recursos financeiros relativos a progra mas e projetos de caráter regional, de responsabilida de da União, serão depositados em suas instituições
regionais de crédito e por elas aplicados.
§ 3º As taxas de juros reais, nelas incluídas co missões e quaisquer outras remunerações direta ou
indiretamente referidas à concessão de crédito, não
poderão ser superiores a doze por cento ao ano; a cobrança acima deste limite será conceituada como cri me de usura, punido, em todas as suas modalidades,
nos termos que a lei determinar.
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 73,
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1966
Dispõe sobre o Sistema Nacional de
Seguros Privados, regula as operações
de seguros e resseguros e dá outras providências.
O Presidente da República, usando da atribui ção que lhe confere o artigo 2º do Ato Complementar
número 23, de 20 de outubro de 1966,
Decreta:
CAPÍTULO I
Introdução
Art. 1º Todas as operações de seguros privados
realizados no País ficarão subordinadas às disposi ções do presente decreto-lei.
Art. 2º O controle do Estado se exercerá pelos
órgãos instituídos neste decreto-lei, no interesse dos
segurados e beneficiários dos contratos de seguro.
Art. 3º Consideram-se operações de seguros
privados os seguros de coisas, pessoas, bens, res ponsabilidades, obrigações, direitos e garantias.
Parágrafo único. Ficam excluídos das disposi ções deste Decreto-lei os seguros do âmbito da Previ dência Social, regidos pela legislação especial per tinente.
(*) Emenda Constitucional Nº 13, de 1996.

Setembro de 2003

Art. 4º Integra-se nas operações de seguros privados o sistema de cosseguro, resseguro e retrocessão, por forma a pulverizar os riscos e fortalecer as relações econômicas do mercado.
Art. 5º A política de seguros privados objetivará:
I – Promover a expansão do mercado de seguros e propiciar condições operacionais necessárias
para sua integração no processo econômico e social
do País;
II – Evitar evasão de divisas, pelo equilíbrio do
balanço dos resultados do intercâmbio, de negócios
com o exterior;
III – Firmar o princípio da reciprocidade em operações de seguro, condicionando a autorização para
o funcionamento de empresas e firmas estrangeiras a
igualdade de condições no país de origem;
IV – Promover o aperfeiçoamento das Sociedades Seguradoras;
V – Preservar a liquidez e a solvência das Sociedades Seguradoras;
VI – Coordenar a política de seguros com a política de investimentos do Governo Federal, observados os critérios estabelecidos para as políticas monetária, creditícia e fiscal.
Art. 6º A colocação de seguros e resseguros no
exterior será limitada aos riscos que não encontrem
cobertura no País ou que não convenham aos interesses nacionais.
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 7.661,
DE 21 DE JUNHO DE 1945
Lei de Falências.
O Presidente da República , usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta:
LEI DE FALÊNCIAS
TÍTULO I
Da Caracterização e Declaração da Falência
SECÇÃO PRIMEIRA
Da caracterização da falência
....................................................................................
SEÇÃO SEGUNDA
Da Classificação dos Créditos
Art. 102. Ressalvada a preferência dos credores
por encargos ou dívidas da massa (art. 124), a classi-
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ficação dos créditos, na falência, obedece à seguinte
ordem:
I – créditos com direitos reais de garantia;
II – créditos com privilégio especial sobre deter minados bens;
III – créditos com privilégio geral;
IV – créditos quirografários.
§ 1º Preferem a todos os créditos admitidos à falência, a indenização por acidente do trabalho e os
outros créditos que, por lei especial, gozarem essa
prioridade.
§ 2º Têm privilégio especial:
I – os créditos a que o atribuírem as leis civis e
comerciais, salvo disposição contrária desta lei;
II – os créditos por aluguer do prédio locado ao
falido para seu estabelecimento comercial ou industri al, sobre o mobiliário respectivo;
III – os crédi tos a cujos ti tu la res a lei con fere o
direito de re tenção, sobre a coi sa retida; o credor
goza, ain da, do di re i to de re ten ção so bre os bens
móveis que se acharem em seu po der por con sen ti men to do devedor, embo ra não este ja venci da a
dí vi da, sempre que haja conexidade en tre esta e a
coisa re tida, pre su min do-se que tal co nexidade,
entre co merciantes, resul ta de suas rela ções de
ne gó ci os.
3º Têm privilégio geral:
I – os créditos a que o atribuírem as leis civis e
comerciais, salvo disposição contrárias desta lei;
II – os créditos dos Institutos ou Caixas de Apo sentadoria e Pensões, pelas contribuições que o fali do dever;
III – os créditos dos empregados, em conformi dade com a decisão que for proferida na Justiça do
Trabalho;
4º São quirografários os créditos que, por esta
lei, ou por lei especial não entram nas classes I, II e III
deste ar tigo, os saldos dos créditos não cobertos pelo
produto dos bens vinculados ao seu pagamento e o
restante de indenização devida aos empregados.
....................................................................................
LEI Nº 6.435, DE 15 DE JULHO DE 1977
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CAPITULO I
Introdução
Art. 1º Entidades de previdência privada, para
os efeitos da presente Lei, são as que têm por objeto
instituir planos privados de concessão de pecúlios ou
de rendas, de benefícios complementares ou assemelhados aos da Previdência Social, mediante contribuição de seus participantes, dos respectivos empregadores ou de ambos.
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, considera-se participante o associado, segurado ou beneficiário incluído nos planos a que se refere este artigo.
Art. 2º A constituição, organização e funcionamento de entidades de previdência privada dependem de prévia autorização do Governo Federal, ficando subordinadas às disposições da presente lei.
Art. 3º A ação do poder público será exercida
com o objetivo de:
I – proteger os interesses dos participantes dos
planos de benefícios;
II – determinar padrões mínimos adequados de
segurança econômico-financeira, para preservação
da liquidez e da solvência dos planos de benefícios,
isoladamente, e da entidade de previdência privada,
em seu conjunto;
III – disciplinar a expansão dos planos de benefícios, propiciando condições para sua integração no
processo econômico e social do País;
IV – coordenar as atividades reguladas por esta
lei com as políticas de desenvolvimento social e eco nômico-financeira do Governo Federal.
Art. 4º Para os efeitos da presente lei, as entidades de previdência privada são classificadas:
I – de acordo com a relação entre a entidade e
os participantes dos planos de benefícios, em:
a) fechadas, quando acessíveis exclusivamente
aos empregados de uma só empresa ou de um grupo
de empresas, as quais, para os efeitos desta lei, se rão denominadas patrocinadoras;
b) abertas, as demais.

Dispõe sobre as entidades de previdência privada, e dá outras providências.

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

O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional, decreta e eu sanciono a seguin te Lei:

O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

LEI Nº 6.024, DE 13 DE MARÇO DE 1974

27204 Quarta-feira 17

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

CAPÍTULO I
Disposição Preliminar
Art 1º As instituições financeiras privadas e as
públicas não federais, assim como as cooperativas
de crédito, estão sujeitas, nos ter mos desta lei, à in tervenção ou à liquidação extrajudicial, em ambos
os casos efetuada e decretada pelo Banco Central
do Brasil, sem prejuízo do dis posto nos artigos 137
e 138 do Decreto-lei nº 2.627, de 26 de setembro de
1940, ou a falecida, nos termos da le gislação vigen te.
CAPÍTULO II
Da Intervenção e seu Processo
SEÇÃO I
Da Intervenção
Art. 2º Far-se-á a intervenção quando se verifi carem as seguintes anormalidades nos negócios so ciais da instituição:
I –- a entidade sofrer prejuízo, decorrente da má
administração, que sujeite a riscos os seus credores;
II – forem verificadas reiteradas infrações a dis positivos da legislação bancária não regularizadas
após as determinações do Banco Central do Brasil,
no uso das suas atribuições de fiscalização;
III – na hipótese de ocorrer qualquer dos fatos
mencionados nos artigos 1º e 2º, do Decreto-Lei nº
7.661, de 21 de junho de 1945 (lei de falências), houver
possibilidade de evitar-se, a liquidação extrajudicial.
Art 3º A intervenção será decretada ex-offício
pelo Banco Central do Brasil, ou por solicitação dos
administradores da instituição – se o respectivo estatuto lhes conferir esta competência – com indicação
das causas do pedido, sem prejuízo da responsabili dade civil e criminal em que incorrerem os mesmos
administradores, pela indicação falsa ou dolosa.
Art 4º O período da intervenção não excederá a
seis (6) meses o qual, por decisão do Banco Central
do Brasil, poderá ser prorrogado uma única vez, até o
máximo de outros seis (6) meses.
Art 5º A intervenção será executada por inter ventor nomeado pelo Banco Central do Brasil, com
planos poderes de gestão.
Parágrafo único. Dependerão de prévia e ex pressa autorização do Banco Central do Brasil os
atos do interventor que impliquem em disposição ou
oneração do patrimônio da sociedade, admissão e
demissão de pessoal.
....................................................................................
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LEI Nº 5.627, DE 1º DE DEZEMBRO DE 1970
Dispõe sobre capitais mínimos para
as Sociedades Seguradoras e dá outras
providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art 1º Os capitais mínimos a que se refere o art.
32, nº VI, do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de
1966, variarão, para cada ramo, em função das regiões em que for dividido o País, para efeito das ope rações de seguro.
§ 1º Conselho Nacional de Seguros Privados fixará, dentro de 1 (um) ano, os capitais mínimos das
Sociedades Seguradoras, os quais deverão ser realizados no prazo, de 12 (doze’) meses da data da vi gência da Resolução a respeito.
§ 2º A não integralização dos capitais mínimos e
seus aumentos, nos prazos e condições fixados pelo
Conselho Nacional de Seguros Privados, sujeitará a
sociedade à penalidade prevista no art. 96 do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966.
Art. 2º Os administradores e conselheiros fiscais
das Sociedades de Seguros ou de capitalização, que
entrarem em regime de liquidação extrajudicial com pulsória, ficarão com todos os seus bens indisponíveis, não podendo os referidos bens ser vendidos, cedidos ou prometidos vender, vedada a constituição de
ônus reais sobre eles.
Parágrafo único. A indisponibilidade de que trata
o presente ar tigo decorrerá do ato que declarar o regime da liquidação extrajudicial compulsória e atingirá
todos aqueles que tenham exercido as funções nos
12 (doze) meses anteriores ao mesmo ato.
Art 3º Os administradores e conselheiros, cujos
bens sejam declarados indisponíveis, somente poderão ausentar-se do lugar da liquidação mediante prévia autorização da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), atendido, no que couber o disposto
no item III, do art. 34, do Decreto-Lei nº 7.661, de 21
de junho de 1945.
Art 4º Nas ações judiciais em que as Sociedades de Seguros ou de Capitalização, em regime de liquidação extrajudicial compulsória, sejam autoras,
rés, assistentes ou oponentes, a União será sempre
citada como assistente (art. 125 da Constituição Fe deral).
Parágrafo único. As disposições deste artigo
aplicam-se às ações em curso, devendo os respectivos processos ser remetidos ex offício à Justiça Fede-
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ral no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em
que for apresentado em juízo o pedido de citação da
União.
Art. 5º É vedada a constituição de arrestos, se qüestro e penhoras sobre os bens das Sociedades de
Seguros e Capitalização, em regime de liquidação extrajudicial compulsória.
Art 6º As medidas referidas no artigo 5º já auto rizadas ou em Curso à data da entrada em vigor desta
lei, serão levantadas, a requerimento da Susep.
§ 1º As disposições deste artigo aplicam-se aos
efeitos de qualquer natureza.
§ 2º São competentes para determinar o levan tamento:
a) os Juízes e os Presidentes de Junta de Conciliação e Julgamento, em relação às ações ou execu ções em andamento na primeira instância
b) os Presidentes dos Tribunais, em relação às
ações ou execuções em trânsito nas instâncias supe riores.
§ 3º Recebido o requerimento da SUSEP, a au toridade Judicial competente, no prazo de 5 (cinco)
dias, ordenará o levantamento da garantia, fazendo,
quando se tratar de imóvel, a necessária comunica ção, por ofício, ao respectivo Cartório do Registro Geral de Imóveis.
Art. 7º As condições para a posse e o exercício
de qualquer cargo de administração das Sociedades
de Seguros e de Capitalização, assim como para o
exercício de qualquer função em órgãos consultivos,
fiscais ou semelhantes, serão estabelecidos pela Su perintendência de Seguros Privados, segundo critéri os fixados pelo Conselho Nacional de Seguros Priva dos.
Parágrafo único. As normas a serem baixadas
pela SUSEP serão aplicadas às atuais administra ções das Sociedades Seguradoras e de Capitaliza ção.
Art. 8º A cobrança de prêmios de seguros será
feita, obrigatoriamente, através de instituição bancá ria, de conformidade com as disposições da SUSEP
em consonância com o Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. A SUSEP poderá dispensar da
cobrança bancária os prêmios de valor igual ou inferi or a 25% (vinte e cinco por cento) do maior salário-mí nimo vigente no País, bem como os prêmios de segu ro de vida individual.
Art. 9º Não serão concedidas autorizações para
funcionar às Sociedades de Seguros de cujo capital
participem pessoa jurídica de direito público, empre sas públicas, sociedades de economia mista ou fun -
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dações vinculadas ao Poder Público Federal, estadual ou municipal.
Parágrafo único. Não será igualmente autorizada a transferência do controle acionário das sociedades de seguros às pessoas jurídicas indicadas neste
artigo.
Art. 10. O art. 21 do Decreto-Lei nº 73, de 21 de
novembro de 1966, passa a vigorar acrescido do se guinte parágrafo:
“§ 4º O não recolhimento dos prêmios recebidos
de segurados, nos prazos devidos, sujeita o estipulante à multa, imposta pela SUSEP, de importância
igual ao dobro do valor dos prêmios por ele retidos,
sem prejuízo da ação penal que couber.”
Art 11. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogados as disposições em contrário.
Brasília, 1º de dezembro de 1970; 149° da Independência e 82° da República. – EMÍLIO G. MÉDICI –
Alfredo Buzaid – Marcus Vinicius – Pratine de Moraes.
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Código Penal.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta a seguinte Lei:
PARTE GERAL
TÍTULO I
Da Aplicação da Lei Penal
....................................................................................
Desobediência
Art. 330 – Desobedecer a ordem legal de funcionário público:
Pena – detenção, de 15 (quinze) dias a 6 (seis)
meses, e multa.
....................................................................................
LEI Nº 10.190, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2001
Altera dispositivos do Decreto-Lei
nº 73, de 21 de novembro de 1966, da Lei
nº 6.435, de 15 de julho de 1977, da Lei nº
5.627, de 1º de dezembro de 1970, e dá
outras providências.
Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória nº 2.069-31, de 2001, que o
Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos
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Magalhães, Presidente, para os efeitos do disposto
no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal,
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Os arts. 20, 26, 84 e 90 do Decreto-Lei nº
73, de 21 de novembro de 1966, passam a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 20. ..............................................................
....................................................................................
Parágrafo único. Não se aplica à União a obriga toriedade estatuída na alínea h deste artigo.” (NR)
“Art. 26. As sociedades seguradoras não pode rão requerer concordata e não estão sujeitas à falên cia, salvo, neste último caso, se decretada a liquida ção extrajudicial, o ativo não for suficiente para o pa gamento de pelo menos a metade dos credores qui rografários, ou quando houver fundados indícios da
ocorrência de crime falimentar.” (NR)
“Art. 84. ..............................................................
§ 1º O patrimônio líquido das sociedades segu radoras não poderá ser inferior ao valor do passivo
não operacional, nem ao valor mínimo decorrente do
cálculo da margem de solvência, efetuado com base
na regulamentação baixada pelo CNSP.
§ 2º O passivo não operacional será constituído
pelo valor total das obrigações não cobertas por bens
garantidores.
§ 3º As sociedades seguradoras deverão ade quar-se ao disposto neste artigo no prazo de um ano,
prorrogável por igual período e caso a caso, por deci são do CNSP.” (NR)
“Art. 90. ..............................................................
Parágrafo único. Aplica-se à intervenção a que
se refere este artigo o disposto nos arts. 55 a 62 da
Lei nº 6.435, de 15 de julho de 1977.” (NR)
Art. 2º Fica restabelecido o art. 33 do Decre to-Lei nº 73, de 1966, com a seguinte redação:
“Art. 33. O CNSP será integrado pelos seguintes
membros:
I – Ministro de Estado da Fazenda, ou seu repre sentante;
II – representante do Ministério da Justiça;
....................................................................................
LEI Nº 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976
Dispõe sobre as Sociedades por
Ações.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin te Lei:
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CAPÍTULO I
Características e Natureza da Companhia
ou Sociedade Anônima
Características
Art. 1º A companhia ou sociedade anônima terá
o capital dividido em ações, e a responsabilidade dos
sócios ou acionistas será limitada ao preço de emis são das ações subscritas ou adquiridas.
Objeto Social
Art. 2º Pode ser objeto da companhia qualquer
empresa de fim lucrativo, não contrário à lei, à ordem
pública e aos bons costumes.
§ 1º Qualquer que seja o objeto, a companhia é
mercantil e se rege pelas leis e usos do comércio.
§ 2º O estatuto social definirá o objeto de modo
preciso e completo.
§ 3º A companhia pode ter por objeto participar
de outras sociedades; ainda que não prevista no estatuto, a participação é facultada como meio de realizar
o objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais.
Denominação
Art. 3° A sociedade será designada por denominação acompanhada das expressões “companhia” ou
“sociedade anônima”, expressas por extenso ou abreviadamente mas vedada a utilização da primeira ao final.
§ 1º O nome do fundador, acionista, ou pessoa
que por qualquer outro modo tenha concorrido para o
êxito da empresa, poderá figurar na denominação.
§ 2º Se a denominação for idêntica ou semelhante a de companhia já existente, assistirá à prejudicada o direito de requerer a modificação, por via administrativa (artigo 97) ou em juízo, e demandar as
perdas e danos resultantes.
....................................................................................
(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e Assuntos Econômicos.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 390, DE 2003
Dá nova redação ao § 1º, Inciso I, e
ao § 2º do art. 2º, da Lei nº 9.424, de 24 de
dezembro de 1996, de modo a incluir as
ponderações correspondentes à educação especial e às escolas rurais no processo de distribuição dos recursos do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 1º Inciso I, e o § 2º do art. 2º da Lei no
9.424, de 24 de dezembro de 1996, passam a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 2º ...................................................
§ 1º........................................................
I – as matrículas do ensino fundamen tal;
II – . .......................................................
§ 2º A distribuição a que se refere o
parágrafo anterior, a partir da publicação
desta Lei, deverá considerar, ainda, a diferenciação de custo por aluno, segundo as
necessidades do atendimento, adotando-se
os seguintes fatores de ponderação na me todologia de cálculo:
I – 2,00 para os alunos com necessi dades educacionais especiais;
II – 1,33 para os alunos residentes e
matriculados em escolas rurais. (NR)”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, que
dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvi mento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério (Fundef), trouxe avanços importantes ao
processo de distribuição e aplicação dos recursos
vinculados à educação, mediante a subvinculação
dos recursos e criação dos fundos contábeis.
Decorridos quase seis anos da implementação
do Fundef, percebemos expressiva evolução na co bertura do ensino fundamental e relativa valorização
do seu magistério, que poderia ser maior, se todos os
prefeitos e governadores tivessem aplicado correta mente os recursos e se a União tivesse cumprido integralmente a Lei, complementando os recursos para
garantir o valor mínimo por aluno definido nacional mente na aprovação da Lei 9.424/96.
Porém, em nosso modo de ver, duas políticas
permanecem prejudicadas pela sistemática de distri buição dos recursos do ensino fundamental: a educa ção especial e a educação no meio rural. Dadas as
suas especificidades, percebe-se que os mesmos re cursos financeiros produzem uma condição mais pre cária à educação nessas duas situações que exigem
um investimento maior.
O fator de ponderação de 2,0, aqui proposto, duplica o valor mínimo por aluno da educação especial,
criando condições para aumentar a oferta e a inclu são nessa modalidade de ensino, ao viabilizar o aten -
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dimento adequado, na medida em que garante o fi nanciamento de turmas com o número reduzido de
alunos e viabiliza a contratação de equipes multidisciplinares de profissionais para o atendimento das ne cessidades educacionais especiais.
Já o acréscimo de 33% no valor do custo por
aluno, residente e matriculado em escola rural, tem
como finalidade ampliar a oferta do ensino obrigatório
para as comunidades do meio rural visando reverter o
contraditório e perverso quadro de urbanização da
educação desses moradores, incentivada pela equi vocada avaliação de redução de custos mediante a
concentração de alunos através do transporte escolar
de longa distância para viabilizar turmas “cheias”,
mesmo implicando o transtorno às crianças e adolescentes que enfrentam transportes precários em longos caminhos até a escola da cidade mais próxima.
Considerando-se as turmas não “cheias” e o custo do
transporte escolar necessário mesmo que em distâncias menores, a educação da população do meio rural
exige, por aluno, um investimento maior. A atual distribuição dos recursos do FUNDEF que ignora esta realidade penaliza os Municípios mais pobres das regiões agrícolas, situação que diminui a capacidade de
investimentos e desenvolvimento dos mesmos, exclui
crianças da escola e contribui no grave processo de
migração do meio rural para o meio urbano e das pe quenas cidades para o inchaço das grandes cidades.
Por outro lado, em nosso modo de entender, não
se justifica a utilização de um fator de ponderação
para os alunos da 1ª à 4ª séries inferior ao dos alunos
da 5ª à 8ª séries. Afinal, o atendimento às crianças
menores deve ser feito com a formação de turmas
menores, para que os professores tenham condições
de alfabetizar com qualidade; da mesma forma, o Art.
23 da Lei 9.394/96– LDB, autoriza a organização da
educação básica em séries, ciclos e outras formas,
além de reconhecer modalidades de ensino como a
educação especial, com essas considerações avaliamos necessário unificar a contagem das matrículas
do ensino fundamental nas suas diferentes formas de
organização e modalidades, sem privilegiar a etapa final inicial, apenas com as diferenciações à educação
especial e às escolas rurais, objeto desta proposição.
Assim sendo, sugerimos, com o projeto de lei
que ora apresentamos, fixar o mesmo valor do custo
por aluno de todo o ensino fundamental, estabelecer
um acréscimo de cem por cento no valor do custo por
aluno com necessidades educacionais especiais e de
trinta e três por cento naquele dos alunos de escolas
rurais. Esses percentuais serão mais adequados para
financiar e garantir a oferta dos dois tipos de atendimento.
Sala das Sessões, 16 de setembro de 2003. –
Ideli Salvatti.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.424. DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
Dispõe sobre o Fundo de Manuten ção 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.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin te Lei:
....................................................................................
Art. 2º Os recursos do Fundo serão aplicados na
manutenção e desenvolvimento do ensino fundamen tal público, e na valorização de seu Magistério.
§ 1º A distribuição dos recursos, no âmbito de
cada Estado e do Distrito Federal, dar-se-á, entre o
Governo Estadual e os Governos Municipais, na pro porção do número de alunos matriculados anualmen te nas escolas cadastradas das respectivas redes de
ensino, considerando-se para esse fim:
I – as matrículas da 1ª a 8ª séries do ensino fundamental;
II – (VETADO)
§ 2º A distribuição a que se refere o parágrafo
anterior, a partir de 1998, deverá considerar, ainda, a
diferenciação de custo por aluno, segundo os níveis
de ensino e tipos de estabelecimento, adotando-se a
metodologia de cálculo e as correspondentes ponde rações, de acordo com os seguintes componentes:
I – 1ª a 4ª séries;
II – 5ª a 8ª séries;
III – estabelecimentos de ensino especial;
IV – escolas rurais.
§ 3º Para efeitos dos cálculos mencionados no §
1º, serão computadas exclusivamente as matrículas
do ensino presencial.
§ 4º O Ministério da Educação e do Desporto –
MEC realizará, anualmente, censo educacional, cujos
dados serão publicados no Diário Oficial da União e
constituirão a base para fixar a proporção prevista no
§ 1º.
§ 5º Os Estados, o Distrito Federal e os Municí pios poderão, no prazo de trinta dias da publicação referida no parágrafo anterior, apresentar recurso para
retificação dos dados publicados.
§ 6º É vedada a utilização dos recursos do Fun do como garantia de operações de crédito internas e
externas, contraídas pelos Governos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, admiti da somente sua utilização como contrapartida em
operações que se destinem, exclusivamente, ao fi -
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nanciamento de projetos e programas do ensino fundamental.
....................................................................................
(Às Comissões de Assuntos Econômicos e Educação, cabendo a última a decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 391, DE 2003
Proíbe a publicação em jornais de
anúncio de emprego, sem a devida identificação da empresa contratante.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam obrigado as empresas informar em
anúncios classificados oferecendo empregos, além
do número de vagas e cargo oferecido, os seguintes
dados:
I – razão social ou nome fantasia da empresa;
II – endereço da empresa;
III – atividade da empresa; e
IV – responsável pelo anúncio.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A publicação de anúncios classificados em jor nais de grande circulação é feita, na maioria das ve zes, sem informar o nome da empresa contratante.
Em muitos casos, apenas o úmero da caixa postal é indicado, eliminando qualquer possibilidade de
identificação da origem dos empregos oferecidos.
Se, por um lado, este procedimento protege a
empresa de eventuais problemas provocados pelo
assédio de grande número de interessados, por outro
lado, esconde muitas vezes negócios escusos. Nessa
hipótese, aqueles que enviam documentação para se
candidatar ao emprego ficam a mercê de pessoas
inescrupulosas que podem, inclusive, utilizar informações de cunho pessoal para outros propósitos sem
sua devida anuência.
Assim sendo, procuramos com a proposta ora
apresentada tornar mais transparente a relação entre
empresas contratantes e candidatos e determinado
posto de trabalho.
Sala das Sessões, 16 de setembro de 2003. –
Paulo Paim.
(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e Assuntos Sociais, cabendo
a última a Decisão Terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO FEDERAL
Nº 392, de 2003
Autoriza a criação do Programa de
Apoio aos Pequenos e Médios Fornecedores de Cana-de-açúcar – PROAF –
Cana de açúcar.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica autorizada a criação do Programa de
Apoio aos Pequenos e Médios Fornecedores de
Cana-de-açúcar – PROAF – Cana-de-Açúcar.
Art. 2º O Programa terá como objetivos principais:
I – assegurar inserção competitiva dos peque nos e médios fornecedores de cana-de-açúcar no
mercado;
II – ampliar o acesso dos pequenos e médios
fornecedores de cana-de-açúcar aos mecanismos de
crédito bancário;
III – desenvolver alternativas de escoamento e
armazenamento da produção;
IV – incentivar o associativismo;
V – prestar assistência técnica especializada;
VI – instituir e ampliar o treinamento profissiona lizante;
VII – melhorar as condições educacionais dos
pequenos fornecedores e de seus dependentes.
Parágrafo único. As instituições de ensino profis sionalizantes rurais e outras de assistência técnica
especializada poderão firmar convênios com a União
visando ao atendimento dos objetivos indicados nos
incisos V e VI;
Art. 3º O Poder Executivo, por meio de suas
agências oficiais de crédito, adotará política creditícia
compatível com os objetivos delineados no artigo an terior, as características da cultura e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
§ 1º A contratação das operações de crédito le vará em consideração, dentre outros elementos, a
adimplência do pleiteante em outros contratos de fi nanciamento agrícola com recursos federais.
§ 2º Não serão passíveis de financiamento em preendimentos cuja mão de obra seja caracterizada
pelo trabalho escravo ou infantil, nem os que implica rem a degradação do meio ambiente.
§ 3º As instituições a que refere o caput colabo rarão na elaboração de projetos que concorram para
os propósitos desta Lei.
Art. 4º As operações de crédito serão efetuadas
de acordo com as condições estabelecidas pelo Con selho Monetário Nacional.
Parágrafo único. O enquadramento no rol de beneficiários do Programa levará em conta a renda bru ta anual do pleiteante.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Justificação
O presente projeto de lei guarda inteira compatibilidade com o disposto no caput do artigo 61 da
Constituição Federal, quanto à iniciativa. Além disso,
a matéria aqui tratada, referente a uma autorização
para instituição de programa de incentivo ao segmento da cana-de-açúcar, não se inclui entre os temas
constitucionais reservados à iniciativa privativa do
Presidente da República, explícitos no § 1º do citado
artigo 61.
O Setor Sucroalcooleiro é, sem sombra de dúvidas, estratégico para a economia brasileira. Segundo
dados do Ministério da Agricultura, estima-se que a
produção brasileira seja da ordem de 330 milhões de
toneladas para a safra 2003/2004, o que significa
transformar essa matéria prima em 18 milhões de to neladas de açúcar e 12,6 bilhões de litros de álcool.
Tal magnitude nos coloca em 1º lugar mundial na produção de cana-de-açúcar.
Apenas para ilustrar veja-se aqui as inúmeras
utilizações da cana-de-açúcar; a cana fornece de 60 a
75% de suco doce e potável (garapa ou caldo de
cana), rico em sais minerais e açúcares vegetais
como glicose e sacarose. A evaporação da garapa
fornece um melado ou xarope que, submetido a diferentes tratamentos, dá os diversos tipos de açúcar
encontrados no comércio: refinado, cristal, mascavo,
rapadura, etc. Esta garapa ou suco fermentado vai
dar o vinho que por processo de destilação resultará
na nossa famosa cana ou aguardente ou mesmo o álcool combustível, conforme regulagem na destilação,
além de diversos outros componentes. E o bagaço resultante do esmagamento dos colmos para a obtenção da garapa pode ser aproveitado na fabricação de
papel, produzindo papel amarelado ou róseo, facilmente branqueável. As cinzas desse bagaço fornecem excelente adubo potássico-fosfatado. Por outro
lado, o vinhoto ou vinhaça, líquido que sobra no pro cesso de destilação, e que por muito tempo era jogado nos rios e córregos, hoje em dia é reaproveitado
como adubo na própria lavoura de cana.
A tendência é que o Brasil passe a exportar os
excedentes para mercados europeus e japoneses, diante da probabilidade elevada de que esses compradores utilizem o álcool em mistura com a gasolina, tendo em vista a redução da emissão de gases poluentes.
Conforme estudos publicados pela Escola Superior de Agricultura Luis de Queiroz – ESALQ, da Universidade de São Paulo – USP, as usinas de cana de açúcar,
frente às oportunidades do novo modelo energético brasileiro, buscam comercializar a energia excedente pro duzida a partir da queima do bagaço de cana, o qual era
utilizado somente na agroindústria. Análises próprias
demonstram que o bagaço da cana-de-açúcar pode ser
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utilizado para diversos fins, tais como: ração animal e
matéria-prima para a produção de celulose, papel, aglomerados e chapas semelhantes à madeira. Contudo, o
principal aproveitamento do bagaço é na geração de
energia elétrica. Cada tonelada de cana-de-açúcar moí da produz aproximadamente 260 quilos de bagaço,
considerando um teor de fibra médio de 13% e cerca de
50% de umidade. Por sua vez, cada quilo de fibra seca
produz cinco quilos de vapor quando queimado.
Esses resíduos, além de tudo, podem colaborar
enormemente em outras atividades rurais. A nossa produção de cana-de-açúcar, cultivada em cerca de quatro
milhões de hectares, representa uma produção de bagaço da ordem de aproximadamente 100 milhões de toneladas. Apenas com este resíduo da agroindústria pode
se obter uma produção animal de qualidade superior na
mesa dos brasileiros. Isto com certeza ajudaria a minimizar os graves problemas de carência de proteínas por
que passa a população brasileira e minimizar os problemas sociais decorrentes desta situação.
A cana-de-açúcar não é um vegetal milagroso, mas
possui características incomuns. É uma planta que consegue captar de maneira extremamente eficiente a energia
solar abundante no Brasil, e transformar esta energia em diversos produtos. No caso específico de produção de álcool
combustível, trata-se de uma alternativa que não só é eco nômica e tecnicamente viável, como também do ponto de
vista estratégico permite ao Brasil economizar na importação de petróleo, hoje a um custo crescente no mercado in ternacional. Não se quer insinuar que o Brasil deixe de pro duzir gasolina e seus derivados, para investir no álcool. O
que se quer mostrar é que, investindo também no álcool
combustível, inclusive em pequenas e médias propriedades rurais, conseguir-se-á reduzir ou até estancar o envio
de preciosas divisas ao exterior, ao mesmo tempo gerando
um excedente de combustíveis, o que poderá ser muito salutar à economia. Sem falar que o álcool obtido na agricultura é uma fonte renovável de energia, e que utilizando métodos agroecológicos de produção, pode ser ambientalmente
recomendável pois trata-se de um combustível com baixo
índice de poluentes. E sem falar na geração de emprego e
renda no meio rural, ajudando a estancar o êxodo rural.
Quanto ao pequeno produtor de cana-de-açúcar, as
políticas de crédito devem considerar prioritárias as ações
de financiamento de suas lavouras. A prioridade, entretanto, não é voltada para um “assistencialismo” financeiro,
mas buscando uma maior inserção do pequeno negócio
da cana na lógica do mercado competitivo. Em 2002, a
sondagem agrícola da Fundação Getúlio Vargas identificou que “apesar do aumento da mecanização da agricultura, o pequeno proprietário, sem acesso ao crédito, ainda
opera manualmente a plantação, mesmo sendo ela preparada para o uso de máquinas”. A referida sondagem
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atestou, ainda, que 72% das pequenas propriedades (até
100 ha) usam o plantio manual. Apesar disso, 83% das
unidades têm condições de receber mecanização são
planas e sem pedras. Tudo isso demonstra a viabilidade
dos pequenos empreendimentos e a necessidade de maior acesso às linhas de crédito bancário.
Num interessante artigo sobre a produção de
cana-de-açúcar da zona da mata pernambucana, os técnicos Tales W. Vital e Lenivaldo M. Melo trouxeram um
pouco da realidade vivida pelo pequeno produtor. A seguir, destacamos algumas dessas passagens:
“A grande maioria desses pequenos agricultores não armazenam seus produtos, ou os
armazenam de forma precária utilizando latas,
tambores sacos ou mesmo, colocando-os num
dos cantos de sala ou de quarto de residências. A cana-de-açúcar fica cortada no campo a
espera de sua remoção para a usina.”
“Dos pequenos produtores entrevistados,
74,3% afirmaram não obter nenhum tipo de
vantagem do comprador. Os produtores do
Município de Serinhaém acham que a presença do comprador no sítio significa uma vantagem, justificada por não terem “condições de
levar o produto até o comércio da cidade “.
A atenção do Governo Federal aos pequenos
produtores e fornecedores da cadeia da cana-de-açúcar, portanto, será de grande valia. Diga-se, ademais,
que não defendemos operações de cunho assistencialista. Gostaríamos de ver, isso sim, é um direcionamento do crédito público a empreendimentos simples mas
eficientes, como a experiência dos pequenos produtores do litoral sul alagoano. No litoral sul de Alagoas,
uma cooperativa denominada PINDORAMA, constituída por pequenos produtores com 1.180 associados,
compartilham 1.486 lotes de terra – em uma extensão
de 32 mil hectares e que envolve mais de 27 mil pessoas – é modelo de geração de emprego e renda, reforma agrária consolidada e um forte e organizado movimento associativista. De acordo com estimativas da
Cooperativa Pindorama, a destilaria, em 2003, deve ba ter recorde na produção de álcool anidro e hidratado,
ultrapassando a barreira dos 50 milhões de litros, a ma ior dos últimos 20 anos da cooperativa e no mesmo patamar de produção das grandes usinas alagoanas.
Pede-se, pois, a aprovação da matéria.
Sala das Sessões, 16 de setembro de 2003. –
Renan Calheiros.
(À Comissão de Assuntos Econômicos
– decisão terminativa)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Os projetos
lidos serão publicados e remetidos às Comissões
competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Heráclito Fortes.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO Nº 811, DE 2003
Nos termos do inciso III do art. 335 do Regimen to Interno, requeiro sobrestamento do estudo das
Emendas da Câmara ao PLS/112/88, que “concede
incentivos fiscais ao empregador que admitir pessoas
portadoras de deficiência física e maiores de 60 (ses senta) anos, nas condições que especifica” para
aguardar o recebimento, em breve, pelo Senado, da
Reforma Tributária que se encontra em fase de votação na Câmara dos Deputados.
Sala das Sessões, 16 de setembro de 2003. –
Tião Viana, Líder do Bloco de Apoio ao Governo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – O requeri mento lido será publicado e remetido à Comissão
competente para parecer, nos termos do parágrafo
único do art. 335 do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Heráclito Fortes.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO Nº 812, DE 2003
Nos termos do inciso I, do art. 101, do Regimento
Interno, requeiro que sobre o Projeto de Lei da Câmara
Nº 24, de 2003, que “dispõe sobre o exercício da profissão de turismólogo”, seja ouvida a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para que se pronuncie so bre a constitucionalidade e juridicidade do projeto.
Sala das Sessões, em 16 de setembro de 2003.
– Tião Viana, Líder do Bloco de Apoio ao Governo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – O requeri mento lido será oportunamente incluído em Ordem
do Dia, nos termos do art. 255, II, c, XII, do Regimento
Interno.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Heráclito Fortes.
É lido o seguinte
Oficio nº 22/2003 – GSMALV
Brasília-DF., 16 de setembro de 2003
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos, venho infor mar a Vossa Excelencia que reassumo, nesta data, o
mandato parlamentar de Senadora da República.
Respeitosamente, – Maria do Carmo Alves.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – O ofício
lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – A presidên cia comunica ao Plenário que se encerrou o prazo
para apresentação de emendas ao Projeto de Lei da
Câmara nº 35, de 2000 (nº 2.733/97, na Casa de origem), que determina a obrigatoriedade de a embala gem, o rótulo e a propaganda de bebida alcoólica
conterem advertência sobre a proibição de sua venda
a menores de dezoito anos e prejudicialidade à saúde, e dá outras providências.
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secretá rio, Senador Heráclito Fortes.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO Nº 813, DE 2003
Requeiro, nos termos regimentais, que o Projeto
de Lei da Câmara nº035, de 2000, que “Determina a
obrigatoriedade de a embalagem, o rótulo e a propa ganda de bebida alcoólica conterem advertência so bre a proibição de sua venda a menores de dezoito
anos e prejudicialidade à saúde, e dá outras providências.”, seja encaminhado à Comissão de Educação para
que esta se pronuncie sobre o mesmo.
Em 16 de setembro de 2003. – Osmar Dias.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – O requerimento será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Heráclito Fortes.
É lido o seguinte
PROJETO DE LEI Nº 35, DE 2OO3-CN
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor dos Ministérios de Minas e Energia, dos Transportes e das Comunicações,
crédito suplementar no valor global de R$
45.386.099,00, para reforço de dotações
consignadas na Lei Orçamentária vigente.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da
União (Lei nº 10.640, de 14 de janeiro de 2003), em
favor dos Ministérios de Minas e Energia, dos Transportes e das Comunicações, crédito suplementar no
valor global de R$ 45.386.099,00 (quarenta e cinco
milhões, trezentos e oitenta e seis mil, noventa e nove
reais), para atender à programação constante do
Anexo 1 desta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do
disposto no art. 1º decorrerão de anulação parcial de
dotações orçamentárias, conforme indicado no Ane xo II desta Lei.
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Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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MENSAGEM Nº 450
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição, submeto
à elevada deliberação de Vossas Excelências, acom panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, o
texto do projeto de lei que “Abre ao Orçamento Fiscal
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da União, em favor dos Ministérios de Minas e Ener gia, dos Transportes e das Comunicações, crédito suplementar no valor global de R$45.386.099,00, para
reforço de dotações consignadas na Lei Orçamentária vigente”.
Brasília, 10 de setembro de 2003. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
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Aviso nº 936 – Supar/C. Civil.
Brasília, 10 de setembro de 2003
A Sua Excelência o Senhor
Senador Romeu Tuma
Primeiro Secretário do Senado Federal
Assunto: Projeto de lei.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República rela tiva ao projeto de lei que “Abre ao Orçamento Fiscal
da Unido, em favor dos Ministérios de Minas e Ener gia, dos Transportes e das Comunicações, crédito su plementar no valor global de R$ 45.386.099,00, para
reforço de dotações consignadas na Lei Orçamentá ria vigente”.
Atenciosamente, – José Dirceu de Oliveira e
Silva, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
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DECRETO Nº 4.591,
DE 10 DE FEVEREIRO DE 2003
Dispõe sobre a compatibilização en tre a realização da receita e a execução
da despesa, sobre a programação orçamentária e financeira do Poder Executivo
para o exercício de 2003, e dá outras providências.

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

....................................................................................
Art. 8º Os créditos suplementares e especiais
que vierem a ser abertos neste exercício, bem como
os créditos especiais reabertos, relativos aos grupos
de despesa “Outras Despesas Correntes”, “Investimentos” e “Inversões Financeiras”, ressalvadas as
exclusões de que trata o § 1º do art. 1º deste Decreto,
terão sua execução condicionada aos limites fixados
à conta das fontes de recursos correspondentes.
Parágrafo único. Os Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Fazenda poderão, por meio de portaria interministerial, ajustar os
Anexos II e VI deste Decreto em decorrência dos créditos adicionais que vierem a ser abertos no exercício
de 2003 à conta das respectivas fontes de recursos,
desde que não comprometam a obtenção do superávit primário estabelecido na Lei nº 10.524, de 2002.
....................................................................................

LEI Nº 10.524, DE 25 DE JULHO DE 2002

LEI N. 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.640 – DE 14 DE JANEIRO DE 2003
Estima a receita e fixa a despesa da
União para o exercício de 2003.

Dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da lei orçamentária de 2003 e
dá outras providências.
....................................................................................
SEÇÃO IV
Das Alterações da Lei Orçamentária e da
Execução Provisória do
Projeto de Lei Orçamentária
Art. 61. Os projetos de lei relativos a créditos adi cionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecidos na lei orçamentária anual,
encaminhados pelo Poder Executivo ao Congresso
Nacional, preferencialmente, nas primeiras quinze nas de maio e outubro.
§ 11. Os projetos de lei de créditos adicionais
destinados a despesas primárias que tenham por fonte recursos de origem financeira deverão conter de monstrativo de que não afetam o resultado primário
anual previsto no Anexo de Metas Fiscais desta Lei,
ou indicar as compensações necessárias, em nível
de subtítulo.
....................................................................................

Estatui Normas Gerais de Direito Fi nanceiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
....................................................................................
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e
especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de ex posição justificativa. (Veto rejeitado no D.O.
03/06/1964)
§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste
artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado
no DO 3-6-1964)
I – o superávit financeiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior; (Veto rejeitado no
D0 3-6-1964)
II – os provenientes de excesso de arrecadação; (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
III – os resultantes de anulação parcial ou total
de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais,
autorizados em Lei; (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
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IV – o produto de operações de credito autoriza das, em forma que juridicamente possibilite ao poder
executivo realizá-las. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 2º Entende-se por superávit financeiro a dife rença positiva entre o ativo financeiro e o passivo fi nanceiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos crédi tos adicionais transferidos e as operações de crédito
a eles vinculadas. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação,
para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferen ças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendên cia do exercício. (Veto rejeitado no DO 03-06-1964)
§ 4º Para o fim de apurar os recursos utilizáveis,
provenientes de excesso de arrecadação, dedu zir-se-a a importância dos créditos extraordinários
abertos no exercício.(Veto rejeitado no DO
03-06-1964)
(À Comissão Mista de Plano, Orça mentos – Públicos e Fiscalização)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – O projeto
lido vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Pú blicos e Fiscalização.
Nos termos da Resolução nº 1, de 2001-CN, a
Presidência estabelece o seguinte calendário para
tramitação do Projeto:
Até 21-9 – Publicação e distribuição de avulsos;
Até 29-9 – Prazo final para apresentação de
emendas;
Até 4-10 – Publicação e distribuição de avulsos
das emendas;
Até 14-10 – Encaminhamento do parecer final à
Mesa do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Sobre a
mesa, mensagem que será lida pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Heráclito Fortes.
É lida a seguinte
(*)MENSAGEM Nº 107, de 2003-CN (Nº
460/2003, na origem), que encaminha nos termos do
art. 9º e § 3º do art. 88 da Lei nº 10.707, de 30 de julho
de 2003, as informações complementares ao Projeto
de Lei Orçamentária para 2004 e o plano de aplicação
dos recursos das agências oficiais de fomento.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – A mensa gem que acaba de ser lida vai à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
(*) Será publicada em Suplemento à presente edição.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – A Presidência comunica ao Plenário que se esgotou 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 Decreto Legislativo nº 221, de
2003 (nº1.907/2002, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga concessão à EBC – Empresa Baurense de Comunicação Ltda. Para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo; e
– Projeto de Decreto Legislativo nº 305, de
2003 (nº 1.698/2002, na Câmara dos Deputados, que
aprova o ato que nova a concessão da Freqüencial –
Empreendimentos de Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Maringá, Estado do Paraná.
Tendo sido aprovadas terminativamente pela
Comissão de Educação, as matérias vão à promulgação.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
É o seguinte o texto final
TEXTO FINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 221, DE 2003
Aprova o ato que outorga concessão à EBC – Empresa Bauruense de Co municação LTDA. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Ribeirão Preto, Estado de
São Paulo.
O congresso nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 15 de janeiro de 2002, que outorga concessão à EBC – Empresa Bauruense de Comunicação Ltda. para explorar, por dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Ribeirão Preto, Estado de
São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Sala da Comissão,dede 2003. – Osmar Dias,
Presidente – Eurípedes Camargo, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – A Presidência comunica ao Plenário que se esgotou ontem o
prazo previsto no art. 91, § 3º, do Regimento Interno,
sem que tenha sido interposto recurso no sentido da
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apreciação, pelo Plenário, do Projeto de Lei do Se nado nº 36, de 2002, de autoria do Senador Moreira
Mendes, que altera o art. 1º da Lei nº 6.259, de 30 de
outubro de 1975, que dispõe sobre a organização das
ações de vigilância epidemiológica, para obrigar o
funcionamento de serviços de saúde existentes nas
regiões afetadas, nos fins de semana, durante a vi gência de epidemias.
Tendo sido aprovada em apreciação terminativa
pela Comissão de Assuntos Sociais, a matéria vai à
Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – A Presi dência recebeu a Mensagem nº 191, de 2003 (nº
452/2003, na origem), de 11 do corrente, pela qual o
Presidente da República, nos termos do art. 52, inciso
V, da Constituição Federal, solicita seja autorizada a
contratação de operação de crédito externo, no valor
de até doze milhões, cento e vinte mil dólares nor te-americanos, de principal, entre a República Fede rativa do Brasil e o Banco Internacional para Recons trução e Desenvolvimento – BIRD, destinada ao fi nanciamento parcial do Projeto de Assistência Técni ca ao Setor Elétrico Brasileiro – Estal.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô micos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Há orado res inscritos.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Pela or dem, concedo a palavra à Senadora Ideli Salvatti.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela ordem.) – Sr. Presidente, solicito, na forma regimental, a
minha inscrição para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Senador
Alvaro Dias, concedo a palavra a V. Exª.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem.)
– Sr. Presidente, também, da mesma forma, para uma
comunicação inadiável.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP.
Pela ordem.) – Sr. Presidente, solicito a minha inscri ção pela Liderança do PSB.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – O Senador
Paulo Paim também está inscrito para uma comunica ção inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) – Senador
João Capiberibe, nos termos do art. 14, inciso II, alí nea a do Regimento Interno, V. Exª está com a palavra
neste momento, já em comum entendimento feito
com o Senador Paulo Octavio.
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O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, a 5ª Reunião Ministerial da
OMC redundou em um fracasso em função da intransigência dos países ricos e da insistência em continuarem se apropriando do esforço coletivo e da riqueza
dos países pobres.
Destaco a participação soberana e competente
dos nossos negociadores nessa 5ª Reunião Ministerial, que culminou em uma grande unidade dos países
do sul, dos países que, ao longo da história, viram
suas riquezas serem drenadas em uma relação de
troca, hoje se diz, assimétrica, mas historicamente
desigual.
No início do processo de substituição de exportações do Brasil, que se deu no período de implantação da indústria nacional, os bens de capital e as máquinas necessárias para o nosso desenvolvimento e
para a produção eram trocados por produtos primários, principalmente o café. A cada ano, precisávamos
produzir mais café para trocar pela mesma máquina.
No que diz respeito à produção agrícola, em cinco
anos – pelos idos do início dos anos 50 –, precisávamos duplicar o número de sacas de café para trocar
pelo mesmo trator. Isso se perpetuou nas relações
norte/sul, nas relações dos países desenvolvidos
com os países em desenvolvimento.
Nessa 5ª reunião ministerial, estabeleceu-se
uma unidade sólida, um bloco fortalecido pela necessidade dos povos dos países em desenvolvimento de
estabelecer uma negociação com soberania e com
inclusão social. E aí tivemos uma recusa terminante
da União Européia e dos Estados Unidos em relação
a uma agricultura justa, uma negociação em que nós,
do sul, países em desenvolvimento, pudéssemos colocar nos grandes mercados consumidores produtos
desenvolvidos com grande competitividade. Não foi
possível, porque os americanos, principalmente os
europeus, queriam colocar em discussão investimentos, compras governamentais, serviços, ou seja,
avançar cada vez mais uma relação desigual em relação aos nossos mercados. Mas a reação dos países
pobres foi decisiva, e isso foi um marco histórico na
relação norte/sul. E o Brasil, por intermédio do Sr. Ministro Celso Amorim, teve um desempenho soberano.
S. Exª conduziu as negociações com competência e
habilidade, invertendo as relações...
Senador Ney Suassuna, se a Mesa nos permitir,
concederei o aparte a V. Exª.
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – V. Exª ainda tem tempo e pode conceder. Por isso, eu estava
preocupado em pedir logo.
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O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Eu consulto se é permitido aparte no horário da Lide rança.
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Se é horá rio de Liderança... Desculpe-me. Pensei que V. Exª
estivesse usando da palavra como orador.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Eu agradeceria imensamente o seu aparte, porque o
tema é fundamental para a sociedade brasileira.
Os países pobres inverteram a agenda, levando
propostas claras para os países ricos, que recuaram
e não aceitaram negociar. Portanto, nesta oportunida de, neste momento histórico que estamos vivendo,
estamos na ofensiva.
Como eu não poderia falar apenas das ques tões globais, dos mercados globais, em 30 segundos,
lembro aqui que o meu Estado fica lá onde começa o
Brasil, no Oiapoque. Estive no sábado no Oiapoque,
fronteira com a região guiana, região da França e,
conseqüentemente, da União Européia. Aquela loca lidade é um ponto de intersecção no processo de ne gociação de mercados com a União Européia.
Peço providências ao Ministro da Justiça e ao
Presidente Lula, para que acuda aquela comunidade
que no início deste ano foi notícia, porque a BR-156,
que nos interliga com o Norte ficou bloqueada, e um
botijão de gás chegou a custar até R$80,00.
Neste momento, a realidade é triste para os moradores do extremo norte deste País, lá onde começa
o Brasil. Há uma carência, uma ausência quase com pleta de Poder Público e, ali, há violência, drogas,
prostituição e dificuldades de infra-estrutura – está
faltando energia e água –, e a população está pratica mente submetida ao mais cruel dos abandonos.
Faço um apelo ao nosso Presidente, para que
considere o Município do Oiapoque como interface
entre o Mercosul e a União Européia, tendo como vizi nha a região guiana. Portanto, aqui vai meu apelo,
pois os moradores locais, lá do Município do Oiapo que, precisam de socorro urgente.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. João Capi beribe, o Sr. Paulo Paim, 1º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Heráclito Fortes, 3º Secretário.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Presidente, peço que V. Exª me inscreva também como
Líder pelo PMDB.
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) – Con cedo a palavra, como Líder do PSDB, ao Senador
Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como
Líder. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, venho à tribuna, hoje, com o máximo
de serenidade que me possa ocorrer, para discutir detalhes em torno da reunião do Conselho de Política
Monetária. Amanhã, teremos certamente o anúncio
do mais do que possível,do provável rebaixamento da
taxa Selic. Evidentemente, o Copom é independente
para escolher a taxa ou até para manter tudo como
está.
Quero imprimir o máximo de tranqüilidade a
esta fala por perceber que não é uma fala de Oposição contra Governo.É uma fala de brasileiro querendo
o melhor para o seu País. Em contraste com a sua claudicante administração, o Governo tem feito um bom
trabalho na área macroeconômica, liderado pelo Ministro Antonio Palocci, e tem tudo para rebaixar, em
pelo menos três pontos percentuais – ou seja, de 22
para 19% –, a taxa básica de juros da economia brasileira.Mas ainda assim, ainda teremos juros reais in suportáveis do ponto de vista da perspectiva do crescimento econômico em taxas significativas, razoáveis, positivas. Não é nenhum mar de rosas. Se for para
19 pontos – a inflação, graças a Deus, está cadente –,
nós temos taxas de juros reais altíssimas, insuportá veis, impensáveis do ponto de vista de quem faz em presa, de quem gera emprego, de quem toca o
dia-a-dia da economia.
Se não acontece nada de errado – e não há
nada de errado no cenário internacional –, poderíamos pensar em algo em torno de 14% de juros nominais em dezembro, o que significaria alguma coisa
como 8% de juros reais, taxa ainda bem mais alta do
que a dos países parecidos com o Brasil, a começar
pelo México, que tem ido tão bem em sua economia,
a partir das suas últimas decisões.
Desejo o máximo de lucidez aos membros do
Copom, respeitando a sua decisão, porque respeito a
idéia de que o Banco Central deva ser independente e
autônomo na sua tomada de decisões, espero que
amanhã possamos comemorar a injeção de otimismo
na economia, a partir do estabelecimento de uma
taxa Selic de 19 pontos, pelo menos. Se quiserem colocar em 18, Senador Ney Suassuna, pode. Não sou a
favor de que se exagere além disso, até porque é fundamental se manter – e aí está certo o Ministro Palocci – a idéia do gradualismo. No entanto, engana-se S.
Exª e se enganaria o Copom se imaginasse que gradualismo é 1%, 1,5%, ou 2% – 3% é gradualismo, sim.
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Não se trata de nenhum choque heterodoxo, e
aí quero manifestar meu desacordo com as declara ções do Vice-Presidente José Alencar, por entender
que não carecemos de nenhum choque heterodoxo.
Temos de persistir na idéia do respeito à Lei de Res ponsabilidade Fiscal, na idéia do respeito à política de
metas de inflação, ao câmbio flutuante e à verdade
administrativa básica de que qualquer país sério tem
de gastar menos do que arrecada. Desse modo, a
construção de superávits primários, que ajuda a dimi nuir a conta juros – isso tudo é muito importante real mente. E é por aí que o Brasil deve trafegar nesse
campo.
Desejo, portanto, que o Copom decida livre e lucidamente, para que possamos ver algum otimismo
ser injetado em uma economia que hoje se marca por
quedas mais drásticas de produção industrial, de em prego no comércio, e pelo desemprego. Há muito
tempo, não se vê algo tão gritante!
Assim, é hora da reação. É hora de o Presidente
Lula pisar mais o terreno duro e desconfortável da re alidade. A economia real está parada. O Brasil está
esperando, a ver navios, que as coisas aconteçam,
para que se insinue a perspectiva da retomada do
crescimento. Imaginar que, automaticamente, haverá
crescimento significativo no ano que vem não é ver dade. É preciso tomar medidas agora, porque elas
demoram de seis a nove meses para maturar. Se me
disserem que, no ano que vem, a economia brasileira
crescerá 3%, isso me parece possível; todavia, mais
de 3% vai pressionar a precária infra-estrutura com
que conta o País, pressionando – quem sabe – a pró pria inflação.
No entanto, 3% em relação a esse nada de hoje
é pouco mais do que nada. O grande gargalo seria saber o que a economia cresceria em 2005, porque aí
teria de crescer algo significativo em cima dos 3% de
crescimento de 2004 em relação a 2003. Ou seja, não
é nada; não dá, sequer, para recepcionar os jovens
que chegam ao mercado de trabalho; não dá para co meçar a liquidar os estoques antigos de desemprega dos, nessa rotina lamentável de um país que, por um
lado é obrigado a aperfeiçoar suas tecnologias, pou pando mão-de-obra, e, por outro, não tem conseguido
crescer a taxas significativas e razoáveis, que come cem a eliminar o desemprego antigo e não permitir
desemprego novo. Essa seria uma taxa acima de 4%,
numa economia como a brasileira, em um país que
conta com algo em torno de 1,4% de incremento po pulacional anual.
Portanto, aqui vai a palavra do Líder de um Parti do de Oposição, o PSDB, para dizer que, neste mo -
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mento, neste dia exatamente, proponho uma trégua
aqui, para que o Copom decida livre, soberana e lucidamente a respeito do que possa ser melhor para o
País. Torço para que o Governo acredite no único aspecto bom que tem funcionado neste Governo: precisamente a sua política macroeconômica.
A economia está parada no micro, a administração está sem deslanchar, mas o Governo tem sido, a
meu ver, bastante prudente e bastante confiável sob o
ponto de vista macroeconômico. Por isso, ele pode
perfeitamente ousar: rebaixar a taxa de juros Selic
para 19%, o que ainda é muito, pois é mais do que a
média do tempo passado; é mais do que era a taxa do
Governo Fernando Henrique quando Lula começou a
crescer e começou a haver aquilo que chamo de “Risco PT”, “Risco Lula”. E a deterioração dos fundamentos da economia brasileira começou em função exatamente da perspectiva da vitória eleitoral que se desenhava.
Portanto, boa sorte ao Copom, boa sorte ao
Presidente Henrique Meirelles, do Banco Central. Desejo, sinceramente, que este País acredite que realmente pode baixar, pelo menos em três pontos, a sua
taxa Selic, para que possamos pensar em um 2004
menos ruim, porque 2003 está sendo aquém do sofrível, está sendo mais do que cheio de dificuldades e
de obstáculos para o povo brasileiro, para os empresários, para todos aqueles que dependem do trabalho, do emprego, da produção e da crença.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Era o que tinha a dizer.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Presidente, peço a palavra pela Liderança do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) – Con cedo a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, o Sr. Ruy Antônio Neves Pinheiro de
Vasconcellos era o nosso Embaixador na Tunísia e já
estava sendo transferido para assumir o posto na Holanda.
Fazendo os preparativos para o 7 de Setembro,
ele, que tinha uma saúde excepcionalmente boa, teve
um infarto fulminante e morreu – o que é um fato natural, normal, pois todos somos mortais.
Ele estava prestando serviço em um país distante, um país pequeno. E a surpresa começou a partir daí. Em primeiro lugar, verifiquem as Srªs e os Srs.
Senadores o tamanho da nota que o Ministério das
Relações Exteriores e a Associação colocaram: me nos de um polegar. Isso porque o Ministério está sem
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dinheiro. Em segundo lugar, foi o Governo da Tunísia
quem providenciou e pagou o traslado. Para nós, em bora seja honroso, foi uma vergonha, pois não tínha mos dinheiro suficiente para isso. Em terceiro lugar,
para receber o corpo do Embaixador do Brasil na Tunísia, só estavam o Embaixador da Tunísia no Brasil e
os familiares. O enterro, quem teve que pagar foi a
própria família, o que também não é normal. Ele só
recebeu as homenagens devidas, com uma salva de
tiros, na Tunísia. Por fim, apenas o Ministro José Viegas Filho esteve presente ao enterro, e não por ser
autoridade do Governo, mas por ser amigo de infân cia. Ninguém mais.
Por essa razão, por se tratar de um homem que
servia em um país distante e que prestava serviços à
República de maneira eficiente, tanto que já havia
sido transferido para um posto melhor, creio que o Senado não se pode furtar a fazer uma homenagem, ao
menos para que a família não guarde a mágoa do
não-reconhecimento.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vejo auto ridades deslocarem-se para visitar prisioneiros, membros de quadrilhas armadas que praticam diversos tipos de ilícitos, muitas vezes utilizando até aviões do
Governo. No entanto, para um funcionário que está
trabalhando nos confins da África, representando
bem o Brasil, não tivemos a mesma atitude. Não é
porque o Itamaraty não queira, mas porque não rece beu um orçamento que lhe permita prestar as devidas
homenagens.
Era esta a minha colocação.
Peço às Srªs e aos Srs. Senadores que votem
favoravelmente ao requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) – Sobre
a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secre tário, Romeu Tuma.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO Nº 814, DE 2003
Requeremos, nos termos do artigo 218 do Regi mento Interno e de acordo com as tradições da Casa,
as seguintes homenagens pelo falecimento do Embaixador Ruy Neves Pinheiro de Vasconcellos, em Tunis, no dia 7-9-2003.
a) inserção em ata de um voto de profundo pe sar;
b) apresentação de condolências à família e ao
Ministério das Relações Exteriores.
Sala das Sessões, 16 de setembo de 2003. –
Ney Suassuna.
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) – 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 (Heráclito Fortes) – Há
oradores inscritos.
Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito,
Senador Paulo Octávio.
V. Exª dispõe de até 20 minutos.
O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador Heráclito Fortes, estava ouvindo
com atenção o pronunciamento do Líder Arthur Virgílio, que falava sobre o crescimento e o desenvolvimento do País.
Entendo que todos queremos exatamente a geração de empregos, o crescimento, uma política de senvolvimentista. Por pensar assim, quero comunicar
a esta Casa que estive na última sexta-feira, dia 12,
acompanhado do Senador Maguito Vilela, representante do povo de Goiás, do Senador Valmir Amaral,
representando o Presidente José Sarney, do Senador
Eurípedes Camargo, representando o Partido dos
Trabalhadores, enfim, estivemos juntos em Jataí,
onde foi inaugurado o Memorial JK.
Pude acompanhar o imenso prestígio que o Senador Maguito Vilela, filho de Jataí, ex-Governador de
Estado, goza na cidade de Jataí. Lá fomos recebidos
pelo Prefeito Humberto Freitas Machado, jovem e
promissor político, dinâmico, empreendedor, assim
como é o ilustre Senador Maguito Vilela.
Sr. Presidente, quero dizer que as gerações futuras – e isto é importante – terão, agora, uma referência naquela cidade, que é a madrinha de Brasília,
pois ali ocorreu, há 48 anos, a famosa pergunta, ou sada e provocativa, ao então candidato a Presidente,
Juscelino Kubitschek, feita por um jovem durante um
comício em um galpão. O comício foi transferido para
um galpão porque estava chovendo. Durante o comício, o candidato Juscelino Kubitschek abriu a palavra
para que os presentes pudessem fazer perguntas,
adotando o estilo americano, já em 1955, em abril, no
início da campanha, no primeiro comício. Foi, então,
que o jovem Toniquinho, cheio de coragem, mas tre mendo nas bases, fez a famosa pergunta: se o candidato iria respeitar a Constituição brasileira e transferir
a Capital do Brasil do litoral para o interior.
Talvez movido por uma inspiração divina, JK
pensou – não estava entre as suas metas a criação
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de uma nova capital para o País – e, abençoado, res pondeu que sim, que iria respeitar a Constituição bra sileira e construir uma nova Capital para todos os bra sileiros.
Imaginem a perplexidade das pessoas presen tes, imaginem a perplexidade da equipe do então
candidato em assumir um compromisso no primeiro
comício, em uma cidade que tinha 20 mil habitantes,
um compromisso que realmente seria, como foi, o
mais sério de todos os compromissos entre tantas
metas que o Presidente tinha então apresentado ao
País.
E lá em Jataí, nós, Senadores, representando
esta Casa, ao lado de Maguito Vilela, do Prefeito
Humberto, de ex-governadores, de lideranças políti cas da cidade, tivemos o privilégio de inaugurar o Me morial JK, uma grande homenagem ao Brasil, uma
grande homenagem a Juscelino Kubitschek, uma ho menagem do povo de Jataí às novas gerações, por que serão as novas gerações que vão conhecer uma
fase bonita da História política brasileira. São as no vas gerações que vão se inspirar no exemplo de Jus celino e construir um Brasil melhor.
Por isso, no momento em que o Brasil tanto precisa de heróis, de líderes, de referências para os jo vens, quero deixar registrado aqui, nos Anais do Se nado Federal, o agradecimento do povo de Brasília,
que também se sentiu homenageado ao ver parte da
História da construção da cidade retratada no Memo rial. E, por sinal, o Memorial é uma obra arquitetônica
muito bonita, construída num parque ecológico de 10
hectares, com um grande lago, chamado Parque JK.
É uma obra realmente digna de grandes cidades
como Jataí.
Deixo aqui registrado, em meu nome, em nome
dos Senadores de Brasília, Eurípedes Camargo e
Valmir Amaral, em nome da Bancada de Brasília, em
nome da cidade, em nome da família Kubitschek, Se nador Maguito Vilela, os melhores agradecimentos
pela sensibilidade de V. Exª, do Prefeito e da Câmara
Legislativa de Jataí, pela iniciativa e pela bela cerimô nia de inauguração. A cidade praticamente parou e as
pessoas mais simples estavam ali homenageando
JK. Foi uma cerimônia inesquecível, como raramente
se vê no cenário político brasileiro, que contou com a
participação de todos os partidos políticos, todos os
líderes municipais, estaduais e toda a sociedade.
A partir de 12 de setembro de 2003, Jataí e Brasília tornam-se mais irmãs, cidades-irmãs, com ideais
semelhantes. Jataí é uma das cidades que mais cres cem e se desenvolvem no País, grande celeiro do
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Centro-Oeste brasileiro e com o compromisso de
construir uma nova geração de jataienses.
Por isso, em nome da família Kubitschek, deixo
aqui registrados os sinceros agradecimentos ao povo
de Jataí, ao seu Prefeito e ao Senador Maguito Vilela,
que sempre foi um incentivador do resgate da memória do ex-Presidente Juscelino Kubitschek.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Permite-me
V. Exª um aparte?
O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Com o
maior prazer, concedo um aparte ao ilustre Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, Senador
Ramez Tebet.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senador
Paulo Octávio, sabe por que ouso aparteá-lo? Porque
quero deixar patenteado aqui que a democracia realmente vale a pena. Vale a pena ver, depois de muitos
anos, o gesto de um Município brasileiro – hoje, Jataí
é uma cidade média, mas imaginem o que era antes
–- prestando um tributo àquele que, no meu entendimento, foi o grande Presidente do Brasil, o homem
que interiorizou o País, que, daqui do Planalto Central, demonstrou a sua fé inquebrantável nos destinos
da nossa Pátria. Relembro ainda o gesto audacioso
daquele morador de Jataí que provocou o Presidente.
E o gesto bonito do Presidente, pois, hoje, muita gente vai ao palanque, promete e não honra seus compromissos. Senador Paulo Octávio, ninguém acreditava que Juscelino iria cumprir a promessa que fez ao
responder àquele cidadão em Jataí, de que, se eleito,
construiria a Capital do Brasil no planalto goiano. Foi a
promessa mais difícil que um homem público já cum priu. Mas valeu a pena. Está aí Brasília e o Brasil tem
seus olhos voltados para o interior. Valeu o gesto ético
de Juscelino Kubitschek e o gesto audacioso de
quem provocou a promessa. Creio que a História do
Brasil não vai registrar nem o fato de uma promessa
como essa ter sido cumprida, porque, realmente, era
uma audácia muito grande concretizar aquela promessa de construir Brasília. Fico feliz, Senador Maguito Vilela, pelo acontecido na cidade que lhe serviu
de berço, que contou com a sua participação e a de
autoridades de lá e acredito de todo o povo goiano.
Parabéns a V. Exª também, Senador Paulo Octávio
que está na tribuna registrando nos Anais desta Casa
o feito de Jataí e relembrando ao País a promessa
cumprida de um homem, um grande Presidente que
foi Juscelino Kubitschek de Oliveira.
O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Agradeço seu aparte, Senador Ramez Tebet. Suas palavras
iniciais foram muito sábias. A democracia tem essa
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beleza de, por meio do diálogo e da liberdade, tornar
possível que um homem simples possa ser ouvido e
mudar um País. O que ocorreu em Jataí significou a
mudança do Brasil: uma pergunta de um jovem estudante de 18 anos a um candidato a Presidente da Re pública. É um fato inédito na história política brasileira
e um fato que, com certeza, todos nós, Senador Ra mez Tebet, temos que ter sempre em mente.
Muitas vezes, das pessoas mais simples, toma mos os grandes ensinamentos e a nossa grande ori entação política.
Concedo, com o maior prazer, um aparte ao Senador Maguito Vilela.
O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – Senador
Paulo Octávio, Jataí e toda a gente jataiense ficaram
extremamente honradas com a presença de V. Exª,
do Senador Valmir Amaral, do Senador Eurípedes
Camargo e, principalmente, da sua esposa Anna
Christina Kubitschek, que, sem dúvida, abrilhantou
muito aquela solenidade. Gostaria de dizer ao Sena dor Ramez Tebet e a toda Casa que foi interessante o
cenário da inauguração. Estavam presentes o ex-Go vernador de Goiás da época, Dr. José Feliciano Ferre ira; o ex-Prefeito, Vereadores da época, inclusive Dr.
Antonio Soares Gedda, com quase 100 anos de ida de; a anfitriã de JK, D. Sílvia Carvalho; assim como todas as pessoas que influenciaram a vinda de JK. Foi
exibido um vídeo com o testemunho de todas elas, in clusive do Toniquinho, aquele que fez a célebre per gunta a JK. Um outro detalhe interessante: na inaugu ração do Parque Ecológico JK, dias antes da inaugu ração do Memorial, viu-se a maior movimentação de
pessoas em toda a história de Jataí, havia mais de 30
mil pessoas. Na inauguração do Memorial JK, o movi mento foi bastante grande, com a presença de muitos
populares, mas, na inauguração do Parque Ecológico
JK, a movimentação foi ainda maior, talvez proporcio nalmente até maior do que o célebre comício de JK
na cidade no dia 04 de abril de 1955. Jataí está honrada, dignificada e agradecida ao Senador Paulo Octá vio e a Anna Christina Kubitschek, que foi tão assedi ada quanto seu avô e ficou até tarde da noite dando
autógrafos e recebendo pessoas gentilmente. De forma que a nossa cidade, por intermédio de seu Prefei to, Humberto Machado, do seu vice, Fernando, seus
vereadores e de toda a comunidade, agradece o ges to carinhoso de V. Exª, de sua esposa e dos Senado res Valmir Amaral e Eurípedes Camargo. Muito obri gado.
O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Para béns, Maguito! Parabéns, Jataí! O Brasil ganha um
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parque e um museu em homenagem a um grande estadista.
E, agora, Sr. Presidente, encerramos nossa manifestação sobre essa grande homenagem ao Presidente Juscelino para abordar outro assunto: a reforma da Previdência.
O povo brasileiro vive, hoje, um momento de
grande expectativa com relação aos destinos que poderá tomar o processo de reforma de nosso sistema
previdenciário encaminhado pelo Governo Federal e
aprovado com uma certa agilidade, um certo açodamento pela Câmara dos Deputados.
Por isso, o Senado Federal tem hoje diante de si
a responsabilidade de aprimorar a proposta, aproveitando-a em seus pontos positivos aprovados na Câ mara e escoimando suas imperfeições, a partir de
uma visão social que vejo cada dia mais presente nas
discussões em torno dela.
Compete agora a nós, Senadores, a tarefa de
apresentar sugestões viáveis, que, por um lado, mantenham a operacionalidade da proposta original, sem
contudo impor sacrifícios insustentáveis nem punir a
classe dos servidores públicos ou dos seus atuais
inativos, os quais não devem ser responsabilizados
pelo desequilíbrio constante que vem ocorrendo, ao
longo dos sucessivos governos, nas contas da Seguridade Social, ou mesmo permitindo que ilegalidades
já apontadas pelo Presidente do Supremo Tribunal
Federal permaneçam intocáveis por mero excesso de
zelo para com a agilidade excessiva que busca impor
a sua tramitação.
Devemos, portanto, estar atentos à estreita ob servância da estrutura jurídica e dos pressupostos
básicos do nosso ordenamento constitucional, de
modo a não ferir direitos adquiridos ou atentar contra
direitos e garantias individuais.
Para tanto, impõe-se a cooperação, a criatividade e o espírito público, dentro dos limites determinados entre o ideal e o possível, para os quais os debates realizados até o momento têm sido fundamentais
para, ao mesmo tempo, demonstrar os equívocos
existentes na PEC nº 67 e ainda comprovar que há alternativas criativas e necessárias para a sua adequação à nossa realidade social, sem que isso inviabilize
o seu viés meramente fiscal.
Estou certo de que todos os nobres Senadores
que dão luz a esta Casa estão debruçando suas atenções à criteriosa análise da matéria, para que, juntos,
possamos encontrar as soluções mais adequadas,
razão de já terem sido apresentadas mais de 200
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emendas na Comissão de Constituição, Justiça e Ci dadania do Senado Federal.
Como resultado da ausculta a diversos segmen tos representativos da sociedade, bem assim das
duas audiências públicas já realizadas, das quais ve nho participando ativamente, bem como em respos tas a justíssimas reivindicações a mim encaminhadas
por expressivas entidades de classe, apresentei
emendas à PEC nº 67, seguro de que somente por
meio do amplo reexame da proposta original e do seu
exaustivo debate é que poderemos oferecer ao povo
brasileiro a engenharia e o instrumental necessários
a satisfazer a demanda previdenciária do Brasil, sem
vícios de legalidade, sem sobressaltos políticos, sem
riscos à segurança jurídico-institucional e, principal mente, sem abandonarmos o norte social que a matéria nos impõe como reflexão obrigatória.
O âmbito de nossas principais preocupações,
razão das emendas apresentadas, envolve por emi nentemente indispensáveis como objeto de correção
à defesa pela não-taxação dos aposentados; a manu tenção das normas estruturais do serviço público e do
direito adquirido; o igual tratamento para servidores
que se encontram em idêntica situação; a irredutibili dade dos benefícios; a adoção do critério pro rata
tempore para as regras de transição; a rejeição do
subteto triplo para os governos estaduais; a obser vância, nas regras de transição, das situações espe ciais como, por exemplo, a atividade dos policiais em
cujo tratamento previdenciário se deve contemplar as
condições de risco à saúde e à integridade física.
Além dessas questões, julguei ainda oportuno
propor o aumento do limite máximo de idade para a
aposentadoria compulsória, de 70 para 75 anos, dos
servidores públicos em geral, uma vez que estudos
científicos demonstram que a expectativa de vida do
brasileiro vem aumentando a cada dia. Ademais, há
que se fazer justiça com aqueles que, em pleno vigor
físico e mental, são obrigados a se aposentar. Quere mos com isso evitar que exemplares e eficientes ser vidores públicos fiquem impossibilitados de trabalhar,
não impedindo, todavia, que aqueles que desejem o
façam.
Por acreditar ser igualmente oportuno, propo nho também que se proceda a um recenseamento
previdenciário a cada cinco anos, para acompanha mento e avaliação da dinâmica das questões relativas
à Previdência Social, principalmente como instru mento preventivo e corretivo das inúmeras fraudes
detectadas. O governo e a sociedade poderão assim
dispor de dados e informações estatísticas sempre
atualizadas para, tempestivamente, propor correção

Setembro de 2003

de rumo no sistema e impedir a sangria dos recursos
da previdência por falta de controle permanente e
tempestivo.
Entretanto, a meu ver, a mais importante das
emendas que apresento diz respeito à vinculação de
recursos. Esta é, no meu entendimento, a questão nuclear a ser enfrentada: impedir o desvio de recursos.
Esta, afinal, tem sido a razão de nos encontramos
nesta difícil situação em que o dinheiro da previdência
foi sendo gasto, ao longo dos sucessivos governos,
com outras finalidades.
O objetivo dessa nossa emenda é tornar obrigatório que os recursos arrecadados pela Seguridade
Social sejam destinados exclusivamente a cumprir os
comandos constitucionais dedicados a essa mesma
Seguridade Social, sem nenhuma possibilidade de
desvio, bandeira que já foi por diversas vezes desfraldada pelo próprio Partido dos Trabalhadores.
A despeito de compreendermos as dificuldades
de ordem operacional e dos limites do ponto de vista
orçamentário, acreditamos ser imperioso que adotemos um modelo que leve em conta o princípio da vinculação pretendida por essa emenda, pondo fim definitivo ao debate em torno de quais são e quanto são
os recursos da seguridade social.
Para o atendimento de um elenco de direitos tão
vastos, com ações ambiciosas nas áreas de saúde,
previdência e assistência social, faz-se indispensável
o estabelecimento de mecanismos que garantam à
sociedade que os recursos não serão desviados.
Na modalidade em que o orçamento hoje se
apresenta, é im possível saber que parcela dos re cursos referentes à ru brica de “Remuneração das
Disponibilidades do Tesouro Nacional” tem origem
na remuneração de recursos de fontes da Segurida de ou de outras verbas a ela destinadas, o que inviabiliza sabermos se os recursos alocados são ou
não suficientes.
Com a emenda por nós apresentada, almejamos contribuir para a correção desta grave incerteza,
compatibilizando assim o dispositivo emendado com
o mecanismo perseguido pelo legislador constitucional, no que concerne ao estabelecimento de políticas
de ajuste fiscal que não sacrifiquem as áreas socialmente sensíveis.
É inadmissível ainda que o Governo – e neste
ponto faço um apelo também aos Líderes da base –
não se mostre sensível, por exemplo, em dar um tratamento diferenciado aos servidores acometidos de doenças graves ou mesmo àqueles que atinjam o limite
da idade da aposentadoria compulsória. É o lado so -
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cial da reforma que precisa aflorar nas discussões
conduzidas pelo Senado Federal, e que temos procu rado fazer eco ao lado de outros parlamentares, resul tando, inclusive, na realização de audiência pública
no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais, que julgo indispensável.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, temos a
obrigação de corresponder às expectativas que nos so eleitorado em nós depositou. Não podemos nos
omitir a nossa tarefa essencial de bem legislar. O mo mento presente requer um detido exame de todas es tas questões e de muitas outras que decerto advirão
das enriquecedoras sugestões que os nobres cole gas haverão de formular.
Mantendo-se as medidas acertadas contidas no
texto aprovado pela Câmara e banindo-se dele as im propriedades que ameacem as garantias pacíficas
dos direitos dos nossos irmãos, com justiça e respei to, estou certo de que encontraremos a formulação
ideal.
Assim, no exercício de nossas indelegáveis
prerrogativas legislativas, com o apoio da sociedade
civil e a imprescindível flexibilidade do Executivo, nes sa sensível circunstância, chegaremos, sem açoda mento, a uma proposta final que realmente reflita o
desejo nacional.
Sr. Presidente, agradeço pela tolerância do tempo excedido.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Paulo Octá vio, o Sr. Heráclito Fortes, 3º Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Romeu Tuma, 1º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – O tema
de V. Exª foi muito importante, Senador.
Concedo a palavra ao Senador Ramez Tebet,
pela Liderança do PMDB. De acordo com o art. 14, in ciso II, alínea a, V. Exª tem cinco minutos para fazer
uma comunicação urgente de interesse partidário.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, venho à tribuna do Senado, nestes
cinco minutos que tenho, para fazer um apelo a favor
das pequenas e microempresas, a favor do setor pro dutivo do Brasil e a favor do contribuinte.
As últimas reuniões do Copom foram alentado ras, tendo em vista a queda nas taxas de juros, que,
por decisão desse órgão da área econômica, vêm ba ixando. Para a reunião de hoje, anuncia-se que as ta xas de juros vão baixar de 2 a 2,5 pontos percentuais.
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Portanto, existe a decisão de um órgão da área eco nômica, que tem que favorecer o setor produtivo do
Brasil, o contribuinte e a sociedade. No entanto, isso
não está ocorrendo, o que causa perplexidade. Dizem
que as taxas de juros estão caindo, mas o cheque especial tem uma taxa de juros de 172% ao ano, Sr. Presidente e Srªs e Srs. Senadores! É muita coisa! Por
que os juros não baixam na ponta para aqueles que
deles precisam? Causa espécie uma indagação
como esta feita da tribuna do Senado Federal, mas é
preciso fazê-la! Tanto que, recentemente, o Governo,
a fim de colocar dinheiro em circulação, entendeu de
reduzir o compulsório que os bancos são obrigados a
recolher à disposição do Banco Central de 60% para
45%. Qual foi o objetivo do Governo? Permitir que os
bancos tenham recursos para injetar na economia –
esse o objetivo do Governo – e, conseqüentemente,
gerar desenvolvimento, que gerará consumo e aque cimento do mercado, diminuindo, assim, o número de
desempregos existentes em nosso País. Essa medida, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, revelou-se
inócua, sem valor. E agora, com as sucessivas que das dos juros, tem acontecido a mesma coisa para o
tomador, para o agricultor, para o comerciante, para
os pequenos e médios empresários, para o industrial,
ou seja, os juros não baixam. O Governo precisa en trar em entendimento, urgentemente, com o setor financeiro, com o setor bancário, no sentido de estabelecer regras para que o povo não seja asfixiado por taxas de juros que são as maiores do mundo, como é
público e notório, como é internacionalmente reconhecido. Isso é fundamental, porque estamos assistindo a uma estagnação do processo econômico brasileiro. O desemprego não diminui, o consumo está
caindo, a área industrial está deixando de produzir.
Portanto, Sr. Presidente, ao falar pela Liderança
do PMDB – sei que o meu tempo é curto, porque, segundo o Regimento, tenho o prazo regimental de cin co minutos e entendo que devo respeitá-lo –, quero
deixar esse apelo, inclusive para que se evite essa
contradição, essa especulação, uma vez que o micro
e o pequeno empresário, o tomador, o da ponta,
questionam de que adiantou o Copom baixar os juros
se, nos bancos, os juros estão do mesmo jeito. Isso
redundou em quê? Em que ajudou a sociedade brasileira?
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é preciso
que o Ministro da Fazenda entre em entendimento
com o setor bancário para que a queda nas taxas de
juros tenha reflexos lá embaixo, ou seja, no comércio,
na indústria, na agricultura e principalmente para o
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pequeno e médio empresário, responsáveis por 48%
da geração de empregos neste País.
Era o apelo que, desta tribuna, eu desejava formular.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – Obrigado
a V. Exª.
Com a palavra, a Senadora Lúcia Vânia, por
cessão do Senador Maguito Vilela.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, depois de mais de
25 anos de vida pública, dedicados principalmente às
causas sociais, compartilhando com populações ca rentes de suas lutas e esperanças, imaginava já estar,
de certo modo, vacinada contra fatos que pudessem
me chocar.
Mas a reportagem publicada pelo Correio Bra ziliense, no último dia 15, sobre o estupro e assassi nato de uma menina de apenas sete anos, conseguiu
me deixar revoltada e indignada.
A pequena Emily, cuja foto foi estampada pelo
jornal, morava em um barraco no Novo Gama, perife ria da capital da República. Ela estava sozinha em
casa na noite em que o namorado da mãe a estuprou
e matou.
Esse caso de violência sexual dentro de casa
não pode ser apenas mais um a se somar às estatísti cas e às inúmeras reportagens publicadas nos jornais
de Goiás, de Brasília e de outras capitais. Deve, sim,
servir de sinal de alerta e detonador de ações urgen tes para deter a escalada da violência contra nossas
crianças, que vem se agravando.
E digo isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado res, com a preocupação de quem tem em mãos um
relatório sobre reunião realizada no dia 11 de feverei ro deste ano. Foi nessa data que o Ministro da Justiça,
Márcio Thomaz Bastos, comprometeu-se com um
projeto ar ticulado com os demais ministérios para banir do Brasil a violência e a exploração sexual contra
menores em, no máximo, um ou dois anos.
Participaram da reunião seis ministros e três secretários de Estado. Ao final, ficou definido que um
projeto integrado deveria ser posto em prática o mais
rapidamente possível para atender determinação do
Presidente Lula de que a ação tivesse prazo marcado
para erradicar tal mancha do Brasil.
Pois bem: sete meses já se passaram.
E o que vimos, realmente, ser colocado em prá tica?
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Segundo reportagens publicadas na imprensa,
o Ministério da Educação comprometeu-se a lançar,
ainda este mês, um guia para professores do ensino
fundamental e médio. A proposta é que eles se capacitem para orientar, identificar e notificar casos suspeitos ou confirmados de maus tratos contra seus alu nos.
No entanto, serão apenas três mil exemplares a
serem distribuídos para todo o País, com 55 milhões
de alunos!
O próprio Ministro da Educação, Cristovam Buarque, na reunião de 11 de fevereiro, afirmou que iria
concentrar par te dos recursos dos programas Bolsa-Escola e de Erradicação do Trabalho Infantil
(PETI) para o atendimento às crianças vítimas da exploração sexual e suas famílias.
Na verdade, o PETI – Programa de Erradicação
do Trabalho Infantil, que contava com uma trajetória
bem sucedida, teve, nesses meses, seus recursos diminuídos, obrigando meninos e meninas a voltar a
trabalhar, como já denunciei mais de uma vez desta
tribuna.
Voltando à reunião de 11 de fevereiro, o Ministro
da Cultura, Gilberto Gil, também se comprometeu a
mobilizar os meios de comunicação para participarem ativamente em campanha de conscientização
sobre violência e exploração sexual de menores.
O mesmo compromisso assumido pelo Ministro
do Trabalho, Jaques Wagner. S. Exª colocou a estrutura das Delegacias Regionais do Trabalho à disposição, para ajudar a fiscalizar estabelecimentos onde
ocorre a exploração sexual de crianças e adolescentes. Segundo afirmou, o trabalho começaria no Car naval e seria mantido permanentemente. Vou solicitar
informações dos dois Ministérios sobre essas ações.
Da mesma forma, gostaria de ter acesso ao balanço das ações anunciadas na época pelo Ministro
do Turismo, Walfrido Mares Guia. S. Exª propôs, além
de uma campanha durante o Carnaval, para a qual
dispunha de R$800 mil, um programa de ações preventivas de crimes contra a infância e a adolescência,
com associações de hotéis, bares e restaurantes, o
Grupo Severiano Ribeiro, a Varig e a TAM. Também
propôs uma grande mobilização, com a participação
da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, das
Polícias Estaduais e da Interpol, para integrar o ma peamento das principais rotas de tráfico de seres humanos.
A Secretaria de Estado dos Direitos da Mulher
colocou, naquela oportunidade, a rede dos conselhos
estaduais e municipais dos direitos da mulher à disposição da luta contra a exploração sexual de menores.
Houve avanços?
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Na época, o Secretário de Estado dos Direitos
Humanos, Nilmário Miranda, propôs o uso de estatís ticas sobre as rotas de exploração sexual, e de outras
informações da sociedade civil, na montagem de um
banco de dados nacional sobre o tema. O que já foi feito nesse sentido?
E o que avançou, nas intenções do Secretário
Nacional de Segurança Pública, Luiz Eduardo Soares, de incorporar, aos planos estaduais de seguran ça pública, uma série de medidas de combate à ex ploração sexual? E quanto ao prazo dado pela Secre taria para que os Estados apresentassem seus pla nos ao Governo Federal? O que foi feito?
Ainda há sete meses, o Diretor-Geral da Polícia
Federal, Paulo Lacerda, prometia criar um núcleo,
dentro da Polícia Federal, para trabalhar exclusiva mente na questão da exploração sexual infanto-juve nil. Isso foi feito?
Por fim, a Polícia Rodoviária Federal ficou de
montar uma central telefônica exclusiva para receber
denúncias de tráfico de meninas e meninos para ex ploração sexual nas estradas brasileiras. Quais foram
os resultados?
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, de tudo o
que foi dito e prometido, ignoramos o que houve de
concreto.
Além das guias para os professores, que o Mi nistério da Educação vai distribuir, temos informação
de que a Petrobrás – que participa do Programa
Fome Zero – pretende incentivar motoristas de cami nhão a denunciar abusos contra crianças, seja na forma de prostituição seja na forma de trabalho infantil.
Afora essas duas iniciativas, não se vislumbra,
na área do Governo, nada mais consistente para im pedir que casos como o da pequena Emily, do Novo
Gama, tornem a ocorrer.
Mais grave é o que podemos deduzir da notícia
de 12 de agosto da Agência ANDI. Diz a matéria:
Pela primeira vez na História do País,
o combate ao abuso sexual infanto-juvenil
está nas prioridades do Governo Federal. O
presidente da República, Luiz Inácio Lula da
Silva, determinou um esforço de todos os
órgãos de seu governo para acabar com o
problema. Um dos primeiros resultados foi a
criação de uma comissão interministerial
para dar apoio ao Núcleo de Exploração Se xual, órgão estruturado dentro do Ministério
da Justiça. O grupo envolve 19 áreas da
União, entre ministérios, secretarias e polícias, além de 10 parceiros nacionais e internacionais. Embora o comando do processo
de combate à violência sexual esteja com o
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Governo Federal, a execução operacional
do mesmo caberá aos estados e municípios.
Segundo a coordenadora do Comitê Nacional
de Combate à Violência Sexual, Neide Castanha, o
desafio seria convencer Governadores e Prefeitos a
assumirem essa questão como prioridade, destinando recursos nos orçamentos, estabelecendo metas
nos planos de governo, convocando a sociedade organizada como parceira efetiva para operacionalizar
as ações.
Ora, senhores, devolver, cinco meses depois,
aos Estados e Municípios, a responsabilidade que o
Governo Federal, por decisão do Presidente, avocou
para si em fevereiro, não contribui para o enfrentamento do problema.
Reuniões e discursos se sucederam enquanto
aumentam os casos de violência e diminuem os recursos em áreas vitais, que vinham recebendo a devida atenção do Governo anterior.
Um exemplo é o Programa Sentinela, que atende crianças e adolescentes em situação de violência,
extensivo a suas famílias, criado pelo Governo anterior. Ele não teve sua atuação ampliada em 2003. E os
números apresentados pelo Ministério da Assistência
Social são referentes à atuação do programa em
2002, sem ampliação neste ano.
É preciso que todas as iniciativas elencadas pelos Ministros e Secretários de Estado saiam do papel
o quanto antes, se o Ministério da Justiça estiver realmente decidido a erradicar a violência sexual contra
crianças em, no máximo, dois anos.
Antes de encerrar, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, não poderia deixar de cumprimentar a
Senadora Patrícia Gomes e a Deputada Maria do Rosário pelo trabalho que vêm desenvolvendo à frente
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada a investigar as redes de exploração sexual de cri anças e adolescentes.
Concedo um aparte ao Senador Leonel Pavan.
O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Senadora
Lúcia Vânia, por diversas vezes cumprimentei V. Exª
pelo trabalho que realiza, de interesse do nosso Bra sil, envolvendo a questão social, principalmente as
crianças. Cumprimento-a, mais uma vez, e também
as demais Senadoras que têm realizado um trabalho
fantástico para proteger as nossas crianças, as crianças brasileiras. A exploração sexual, o tráfico de me nores e o trabalho infantil vêm acontecendo há muitos
e muitos anos. Desde que eu era Deputado Federal
existia essa preocupação, aliás, bem antes disso,
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sempre se prevendo o pior no futuro. Diversas pales tras foram realizadas por especialistas e pessoas li gadas à área, justamente pelas pessoas que têm
condições de levar melhores conhecimentos e apre sentar projetos para proteger nossas crianças. Essa
questão foi tema de congressos, ensejou inúmeras
matérias na imprensa, denúncias, pronunciamentos
de Senadores e Senadoras, Deputados e Deputadas,
campanhas publicitárias, compromissos públicos de
campanhas eleitorais. Enfim, tudo isso ocorre todos
os anos, porém, querida amiga Senadora, pouco se
está fazendo. O discurso ocorre todas as horas; a prática é que não vem acontecendo. O Governo passado
tomou a iniciativa, deu o pontapé inicial, fez alguma
coisa. Deve-se dar continuidade e ampliar os projetos
criados. Esse trabalho, esse compromisso não pode
ter cor partidária. Qualquer partido, o PT, o PSDB, o
PFL, o PMDB, todas as cores partidárias, todas as
instituições certamente querem resolver esse proble ma, que abala o nosso País e que se reflete negativa mente no exterior. Não é visto com bons olhos o que
ocorre em nosso País. Portanto, gostaríamos de aproveitar essa brilhante explanação de V. Exª para cha mar a atenção do Governo, para que conte conosco,
com todos os Senadores, porque essa luta para aca bar definitivamente com a exploração sexual infantil
não tem cor partidária. Isso é algo fácil; difícil é acabar
com o narcotráfico, com os bandidos do País. No en tanto, trata-se de um crime que deve ser combatido;
basta fiscalizar, dar sustentação e equipamentos para
a Polícia, direcionar esse trabalho para os Prefeitos,
para os Vereadores, para Governadores. É preciso
vontade política. O Governo Lula, o Governo do PT,
pode contar conosco, porque nessa luta nós estamos
juntos.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Agradeço a intervenção do Senador Leonel Pavan, que enri queceu meu discurso.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – V. Exª me
permite um aparte?
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Ouço o
Senador Arthur Virgílio.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senadora
Lúcia Vânia, V. Exª é uma especialista em políticas
sociais, por sua competência, sua cultura e, sobretu do, sua sensibilidade. Algo que tem que entrar na ca beça de qualquer dirigente brasileiro – deste Gover no, de Governo do passado ou do futuro – é que ne nhum governo pode vangloriar-se de ter feito isso ou
aquilo, porque, em um país no estágio de desenvolvi mento precário do nosso, é uma obrigação procurar
compor aquilo que o Presidente Fernando Henrique
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Cardoso chamava de Rede de Proteção Social. Ou se
faz isso ou é o caos; ou se procura, de alguma maneira, compensar a triste sina de tantos deserdados ou
teremos uma explosão social. É isso, se olharmos de
forma mais objetiva. Peguei o discurso de V. Exª no
meio e queria contribuir dizendo que V. Exª tem toda
razão quando aponta os defeitos e chama a atenção,
porque, de fato, não dá para reinventar a roda nisso.
Os que governam o Brasil hoje pegaram programas
em andamento, funcionando. Já criticaram os cadastros, nos quais colocaram a culpa, mas notamos, no
fundo, que era a vontade de começar do zero, de ter
uma marca própria. Esse é o grande erro, o grande
equívoco. Colocar vaidade e marketing nisso é muito
ruim, porque não é entender o Brasil como um processo. Se alguns programas estão funcionando muito
bem, que sejam levados adiante e ampliados. Creio
que essa é a destinação de um governo sensível. Fazer coisas novas, depois de consolidar aquilo que
está dando cer to, muito bem. Mas a pressa de inventar termina em problemas como o atraso no PETI, que
é um programa tão bom e que tem rendido tanto. Mas
triste do país que precisa do PETI, do Programa Bolsa-Escola, de uma Rede de Proteção Social. Fizemos, porque era obrigação nossa; procuramos fazer e
fizemos muito bem, enquanto V. Exª foi Ministra da
área. Portanto, desejo às pessoas que hoje estão no
Governo boa sorte e muita humildade, para que façam, quem sabe, mais e melhor, porque o Brasil continua com seus problemas sociais graves, a exigir seriedade, e não competição para ver quem fez o melhor programa. Em time que está ganhando não se
mexe. Portanto, é muito bom que se tome conta do
PETI, porque esse programa é uma necessidade. Na
Suécia não é, mas no Brasil é uma necessidade, repito, infelizmente. Parabéns a V. Exª, porque sua atuação se marca pela sensibilidade da mulher combativa
que todos conhecemos e da mulher lúcida que tem feito tanto pelos deserdados deste País.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Agradeço ao Senador Arthur Virgílio e ao Senador Pavan:
ambos levantam a importância de dar continuidade
aos programas da Rede de Proteção Social do Governo anterior. Reafirmo meu apelo para que o Governo olhe com carinho o Programa Sentinela, cujos funcionários estão há seis meses sem receber. Esse programa é responsável pelo acompanhamento das vítimas de exploração sexual – da criança e da sua família – e pelas denúncias contra o agressor.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Permite-me um aparte, Senadora?
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A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO ) – Conce do o aparte ao Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Cumprimento V. Exª, Senadora Lúcia Vânia, por estar sen do, nesta Casa, uma verdadeira sentinela dos progra mas sociais. V. Exª chama a atenção sempre que
ocorrem episódios como a morte de crianças e ado lescentes – que V. Exª assinalou –, que, por falta de
condição de vida, acabam sendo vítimas do trabalho
infantil ou da exploração sexual. Esses registros que
têm feito são de muita valia para o Governo do Presi dente Lula, que, na próxima sexta-feira, anunciará o
novo formato dos programas de transferência de ren da. Eles passarão por uma unificação, terão uma co ordenação única, levando em conta o que estava
ocorrendo no Governo do Presidente Fernando Hen rique Cardoso, com o qual V. Exª colaborou como
uma das personalidades que estiveram à frente da
execução de diversos programas, como o PETI. Foi
anunciado que a Srª Ana Maria Medeiros da Fonseca,
que tem grande conhecimento e larga experiência
nesse assunto, será designada coordenadora do
novo formato do programa. Tenho a convicção de que
o Governo encontrará – ainda não sei exatamente
qual – o desenho. O intuito é justamente aperfeiçoar
as qualidades dos diversos programas existentes e
adotar um cadastro único, para que não ocorram pro blemas como o que envolvia os inúmeros cadastros.
Haverá um caminho de condicionalidades, que, na
experiência do Governo anterior, é recomendado. No
entanto, conforme V. Exª sabe, um dia, elas não mais
existirão. É do próprio processo educacional, confor me os ensinamentos de grandes educadores como
Jean Piaget, Maria Montessori, Anísio Teixeira, Paulo
Freire, o amadurecimento, a libertação, a indepen dência gradual e maior das pessoas. Acredito que es sas condicionalidades poderão ser apresentadas
como etapas de um processo de libertação maior e
de dignificação de todos, como um direito à cidadania.
Ressalto o quão valiosa tem sido a sua contribuição
ao examinar, a cada passo, o progresso, as dificulda des, os defeitos de todos esses programas. Por isso,
cumprimento-a, Senadora Lúcia Vânia.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – Senado ra Lúcia Vânia, o tempo de V. Exª está esgotado. Por
favor, não conceda mais apartes.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Sr. Presidente, vou concluir.
Agradeço ao Senador Eduardo Suplicy, que
também tem sido uma sentinela nesta Casa. Fico muito feliz em tê-lo como companheiro com quem discu tir os programas sociais. Tenho certeza de que se o
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Governo ouvir melhor V. Exª, teremos um caminho
muito mais simples e curto para acudir os casos
emergenciais que tanto nos afligem.
Cumprimento a Senadora Patrícia Saboya Go mes por seu trabalho à frente da CPI que investiga a
exploração sexual, que tem dado resultados concretos e visíveis. Assim como S. Exª o conseguiu em tão
pouco tempo, espero que o atual Governo busque
também a visibilidade na ação concreta em favor das
nossas crianças e adolescentes.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – Concedo
a palavra ao Senador Antonio Carlos Magalhães, pela
Liderança do PFL, de acordo com o art. 14, inciso II,
alínea a, do Regimento Interno.
V. Exª dispõe de até cinco minutos, para uma comunicação de interesse partidário, Senador.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Bahia está em festa
hoje. Tendo eu que estar no Senado Federal, acredito
que os Senadores também ficarão felizes com a mi nha fala. É que, na Bahia, comemora-se hoje o aniversário de Dona Canô, que é exemplo de lucidez para a
nossa terra. Quando completa 96 anos, ela aparenta
70 anos.
Não se trata do fato de ela ser mãe de Mabel Veloso, de Nicinha, de Roberto, de Rodrigo Veloso, do
nosso grande Caetano, da nossa Maria Bethânia, de
Clara e de Irene. É que essa mulher, de Santo Amaro,
hoje está recebendo as festas de toda a Bahia, de todos os Municípios baianos, de todos os líderes político-partidários. Sem ideologia, todos vêem em Dona
Canô um exemplo da mãe brasileira.
A Matriz de Santo Amaro da Purificação vai hoje
repicar os seus sinos em homenagem a essa grande
senhora, que é um exemplo para as senhoras do Brasil. Poucas pessoas chegam à sua idade com tanta lucidez, com tanta capacidade de realizar, amando tanto o seu Município. Ela nos interroga a todos pelas
grandes causas do seu Santo Amaro da Purificação.
Ela vem a Salvador quase que diariamente tratar um
assunto do seu Município. Ela é um ídolo na sua terra
e é hoje um ídolo na Bahia. Suas filhas e filhos seguiram o seu exemplo e, como tal, merecem também as
felicitações desta Casa, a Casa mais alta do Congresso Nacional, no dia 16 de setembro de 2003.
Dona Canô ultrapassará, se Deus quiser, os 100
anos, sempre lúcida, sempre servindo, sempre pronta
a atender aos reclamos de nossa Bahia, sempre rece-
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bendo da Bahia os aplausos que hoje ela, unanime mente, recebe.
Não há, na minha terra, quem não conheça
Dona Canô. Sou seu amigo pessoal. E, ainda há pou co, quando comemorava o aniversário, foi ela que to mou a frente das comemorações e que levou a reali zação de uma missa na Igreja de Nossa Senhora do
Rosário dos Pretos. Hoje, não posso estar na matriz
de Santo Amaro da Purificação, porque aqui estou.
No ano passado, lá estive. Voltarei ali outros anos,
com certeza, para homenagear essa mulher que re presenta como ninguém a mulher baiana.
Portanto, estes votos de congratulações, peço a
V. Exª, Sr. Presidente, que os transmita à Bahia, so bretudo ao Município de Santo Amaro e a Dona Canô
e seus filhos, não só a Bethânia e a Caetano, mas a
todos eles, porque todos têm uma história dignificante
para a sua terra e para a minha Bahia.
Portanto, Sr. Presidente, embora eu não tenha
apresentado requerimento escrito, faço-o verbalmen te e peço a V. Exª que faça chegar a Dona Canô as
congratulações do Senado brasileiro.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Antonio Car los Magalhães, o Sr. Romeu Tuma, 1º Secretário, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Eduardo Siqueira Campos, 2º Vice-presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam pos) – Nobre Senador Antonio Carlos Magalhães, a
Mesa não só acolhe as palavras de V. Exª, bem como
a elas se associa. A Mesa fará, na forma do Regimen to, chegar a Dona Canô, a seus familiares e ao Estado
da Bahia as congratulações ditas por V. Exª deste ple nário.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam pos) – Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º
Secretário, Senador Romeu Tuma.
É lido o seguinte
OF/A/PSB/743/03
Brasília, 16 de setembro de 2003
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Cabo Júlio não será mais o titular da Comissão Especial Mista destinada a “destinada a fiscalizar, em todo
território nacional, a posse, o porte a comercialização
de armas e munições”.
Atenciosamente, - Deputado Eduardo Cam pos, Líder do PSB.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) – O ofício lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) – Concedo a palavra ao próximo orador inscrito,
o nobre Senador Maguito Vilela, por cessão da nobre
Senadora Lúcia Vânia.
Em seguida, daremos a palavra aos oradores
inscritos para falarem para uma comunicação inadiável.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) – Concedo a palavra a V. Exª.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, o Líder Aloisio Mercadante e eu fizemos, ontem, um acordo que foi respaldado pelo Líder do PFL, pelo Líder da Minoria, basicamente no
sentido de se evitar o que seria um necessário processo de obstrução da sessão de hoje em favor – este
é o dado positivo – de incluirmos mais pessoas para
deporem sobre a questão previdenciária e de fazermos uma reunião a mais da Comissão de Assuntos
Sociais, presidida pela Senadora Lúcia Vânia, com a
presença do Ministro Ricardo Bersoini, dando legitimidade, com isso, a uma Comissão que tende a crescer muito no concerto deste Senado.
Pelo adiantado da hora – saímos daqui às duas
horas da madrugada –, não tivemos ontem a conversa com o Presidente José Sarney. Mas o acerto era o
de que levaríamos a S. Exª a idéia de não se proceder
hoje à Ordem do Dia, de não haver votação, transferindo a pauta para amanhã. Com isso, discutiríamos
fartamente a questão da previdência, evitaríamos um
choque, que seria estéril, e trocaríamos isso por uma
agenda positiva.
Portanto, esta é a comunicação que fazemos a
V. Exª, já que o Presidente José Sarney concordou
plenamente com o arrazoado que lhe levamos.
Obrigado.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT –
SP) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) – Vou conceder a palavra a V. Exª, pela ordem.
Senador Maguito Vilela, solicito a V. Exª que permita à Mesa ouvir, como ouviu a comunicação do Se nador Artur Virgílio, também o Senador Aloízio Mer cadante.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Com
muito prazer.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam pos) – Concedo a palavra ao Senador Aloízio Merca dante.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT –
SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Meus res peitos ao Senador que já está na tribuna.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Gover no tem interesse em discutir com transparência, com
profundidade, o tema da reforma previdenciária. Há
um problema de prazo, porque a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania terá que votar o parecer
da reforma previdenciária e, ao mesmo tempo, o da
reforma tributária. No Senado, há uma sobrecarga,
numa única Comissão – nesse caso, a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania –, de todas as
emendas constitucionais.
Diante desse fato e do calendário exíguo, fize mos uma audiência pública até tarde da noite de on tem. Estamos fazendo uma agora, faremos uma ama nhã cedo, fizemos uma na semana passada. Ouvimos
todas as entidades dos servidores. Esperamos que,
amanhã cedo, os Governadores estejam presentes
para representar suas regiões e apresentar os seus argumentos na defesa da reforma previdenciária.
Com a presença do Ministro da Previdência So cial na Comissão de Assuntos Sociais, com esse de bate entre Governadores e o Ministro, seguramente
teremos percorrido os principais aspectos de reflexão
sobre a reforma. O Senador Tião Viana deverá apre sentar o seu parecer amanhã, na Comissão da Co missão de Constituição, Justiça e Cidadania, numa
reunião extraordinária após a Ordem do Dia.
Assim, poderemos cumprir o prazo regimental
de quinze dias para o Relator oferecer o seu parecer.
Diante disso, acordamos ontem – o Líder Tião
Viana, a Liderança do Governo, a do PSDB e a do
PFL e outros Líderes que estavam presentes – nesse
encaminhamento de não votarmos as matérias cons tantes da Ordem do Dia hoje, transferirmos para amanhã a votação, permitindo, com isso, a realização da
audiência pública e contemplando todo o espectro de
interessados para debater o tema.
Agora, estamos nos mobilizando para que os
Governadores estejam presentes e ofereçam tam bém os seus pareceres para essa discussão.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Presi dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam pos) – Antes de conceder a palavra a V. Exª, quero dizer ao Senador Aloízio Mercadante que acompanhei
a reunião realizada ontem até às 2h30min. Enalteço o
esforço dos Líderes e o mais alto nível da sessão rea-
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lizada ontem na CCJ, parabenizando também o seu
Presidente. A Mesa aguardará, na forma do Regimento, o requerimento assinado por V. Exªs, entendendo
sempre que tudo o que é feito em acordo com as Lideranças para o melhor andamento dos trabalhos da
Casa está sempre a serviço da Nação.
A Mesa escuta V. Exª pela ordem, Senador José
Agripino, e continua agradecendo a compreensão do
orador que está na tribuna, Senador Maguito Vilela.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pela ordem.
Sem revisão orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, agradecendo a compreensão do Senador
Maguito Vilela, a quem cumprimento, aduzo apenas
que o consenso resultou do acordo feito pelos Líderes
da Oposição – Arthur Virgílio, Jefferson Péres e eu,
ou seja, pelo PSDB, pelo PDT e pelo PFL –, pelo Líder do Governo, Aloizio Mercadante, e pelos Líderes
de partido da base, no sentido de que praticamente
todos aqueles que foram objeto de requerimento de
audiência para serem ouvidos em reuniões de audiência pública foram pautados. E, como era impossível, do ponto de vista da capacidade de percepção
dos Senadores, dos argumentos a serem expostos
por aqueles que iriam comparecer às audiências, organizou-se um cronograma de presenças lógico, racional. Mais do que isso, entendeu-se importante a audiência na Comissão de Assuntos Sociais, fato que,
para decisão, contou com a boa vontade do Líder Aloizio Mercadante. Vamos, hoje e amanhã, pela manhã,
completar o processo de audiência e de maturação
de argumentos e, em seguida, continuar o processo
legislativo em clima de entendimento.
Podemos ter divergência de pontos de vista,
mas, no encaminhamento do processo legislativo, estamos em consenso, por entender que a reforma da
previdência, muito embora não seja, na minha visão,
uma boa proposta, merece ser apreciada e votada.
Durante o discurso do Sr. José Agripino, o Sr. Eduardo Siqueira Campos, 2º
Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. José Sarney,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) – Passa-se à
ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Romeu Tuma.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 815, DE 2003

–3–

Requeremos, nos termos regimentais, que a
Sessão de hoje, dia 16 de setembro, tenha sua
Ordem do Dia e os itens dela constantes transferidos
para a sessão de amanhã.
Sala das Sessões, 16 de setembro de 2003. Aluízio Mercadante – Arthur Virgílio – José Agripi no.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) – A Mesa
recebe o requerimento e, na impossibilidade regimen tal de adiar a Ordem do Dia, considera-o como reque rimento de adiamento das matérias que constam da
Ordem do Dia.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
As matérias constarão da Ordem do Dia da sessão ordinária deliberativa de amanhã.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) – São os
seguintes os itens adiados:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 13, DE 2003

–1–
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 43, DE 2003
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 795, de 2003 - art. 336, II)
Votação, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 43, de 2003 (nº 192/2003,
na Câmara dos Deputados), que institui o
ano de 2004 como o “Ano da Mulher”, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.216, de
2003, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Valdir Raupp.

Quarta sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 13, de 2003, tendo com primeiro signatário o Senador Sérgio Zambiasi, que altera a redação do § 4º do art. 18
da Constituição Federal, dispondo sobre a
organização de Municípios, tendo
Parecer favorável, sob nº 768, de
2003, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator: Senador João Alberto
Souza.
–4–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 72, DE 1999
Segunda ses são de discussão, em
primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 72, de 1999, tendo como
primeiro signatário o Senador Car los Patrocínio, que altera a Constituição Federal
para definir que os vetos presidenciais serão apreciados em reuniões separadas
das duas Casas do Congresso Nacional,
tendo
Parecer sob nº 29, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Jefferson Peres, favorável,
com a Emenda nº 1-CCJ, de redação, que
apresenta.

–2–

–5–

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 55, DE 1999

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 39, DE 2001

(Votação nominal, se não houver emendas)
Terceira e última sessão de discussão,
em segundo turno, da Proposta de Emenda
à Constituição nº 55, de 1999, tendo como
primeiro signatário o Senador Mozarildo Ca valcanti, que modifica o “caput” do art. 37 da
Constituição Federal (acrescenta, dentre os
princípios que regem a administração pública, o da razoabilidade), tendo
Parecer favorável, sob nº 1.246, de
2001, da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, Relator: Senador Jefferson Peres.

Primeira sessão de discussão, em pri meiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 39, de 2001, tendo como primeiro signatário o Senador Ney Suassuna,
que acrescenta o § 5º ao art. 73 da Constituição Federal, criando a Procuradoria do
Tribunal de Contas da União, tendo
Parecer sob nº 1.198, de 2003, da Co missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jefferson Peres, favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ
(Substitutivo), que oferece.
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–6–

–9–

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 34, DE 2002

REQUERIMENTO Nº 487, DE 2003
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno suplementar, do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 34, de 2002 (nº 943/99, na Câmara dos Deputados), que proíbe inversão
de ordem dos nomes constantes na Lista
Única de Transplantes do Sistema Nacional
de Transplantes, se houver leito disponível
em qualquer unidade hospitalar acessível,
tendo
Pareceres sob nºs 155 e 1.189, de
2003, das Comissões
- Diretora, Relator: Senador Eduardo Siqueira
Campos, oferecendo a redação do vencido; e
- de Assuntos Sociais (sobre as Emendas nºs 1
e 2, de Plenário), Relator: Senador Mão Santa, favo rável, nos termos de subemendas que apresenta.
–7–
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 52, DE 2002
(Incluído em Ordem do Dia nos termos dos
Recursos nºs 10 e 11, de 2002)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 52, de 2002, de autoria
do Senador Ademir Andrade, que modifica a
Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, estabelecendo critérios para a distribuição dos
recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, tendo
Parecer favorável, sob nº 534, de
2002, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Antonio Carlos Júnior.
–8–
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 326, DE 2003
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 326, de 2003 (apresentado como conclusão do Parecer nº 1.075,
de 2003, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator : Senador Garibaldi Alves Fi lho), que revoga os arts. 3º, 4º, 6º e 7º da
Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, que
dispõe sobre o Plano Real, o Sistema Monetário Nacional, estabelece as regras e
condições de emissão do Real e os critérios
para conversão das obrigações para o Real,
e dá outras providências.

Votação, em turno único, do Requerimento nº 487, de 2003, do Senador Eduardo Suplicy, solicitando a inserção em ata de
voto de homenagem pela passagem do 95º
aniversário natalício do Dr. Salvador Allende, Presidente Constitucional do Chile, eleito por voto popular em 4 de setembro de
1970, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.217, de
2003, da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, Relator: Senador Rodolpho Tourinho.
– 10 –
MENSAGEM Nº 76, DE 2003
Votação, em turno único, da Men sagem nº 76, de 2003 (nº 114/2003, na origem), pela qual o Presidente da Re pública
solicita a retirada do Projeto de Lei da Câmara nº 4, de 2003, que autoriza o Instituto Nacional do Seguro Social a doar imóvel que especifica à União Brasileira de
Escritores.
– 11 –
REQUERIMENTO Nº 711, DE 2003
Votação, em turno único, do Requerimento nº 711, de 2003, dos Senadores
Osmar Dias e Hélio Costa, solicitando que,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 298, de
2003, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Educação.
– 12 –
REQUERIMENTO Nº 712, DE 2003
Votação, em turno único, do Requerimento nº 712, de 2003, dos Senadores
Osmar Dias e Hélio Costa, solicitando que,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 308, de
2003, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Educação.
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– 13 –
REQUERIMENTO Nº 713 DE 2003
Votação, em turno único, do Requeri mento nº 713, de 2003, do Senador Osmar
Dias, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 333, de 2003, além das Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Educação.
– 14 –
REQUERIMENTO Nº 728, DE 2003
Votação, em turno único, do Requeri mento nº 728, de 2003, do Senador José
Jorge, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 314, de 2003, além da Comissão constante do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Serviços de Infra-Estrutura.
– 15 –
REQUERIMENTO Nº 737, DE 2003
Votação, em turno único, do Requeri mento nº 737, de 2003, do Senador Osmar
Dias, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 259, de 2002 - Complementar, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Educação.
– 16 –
REQUERIMENTO Nº 750, DE 2003
Votação, em turno único, do Requeri mento nº 750, de 2003, do Senador Aelton
Freitas, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei da Câmara nº 45, de 2002, além da Co missão constante do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Educação.
– 17 –
REQUERIMENTO Nº 751, DE 2003
Votação, em turno único, do Requeri mento nº 751, de 2003, do Senador Augusto
Botelho, solicitando a retirada, em caráter
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definitivo, do Projeto de Lei do Senado nº
291, de 2003, de sua autoria.
– 18 –
REQUERIMENTO Nº 756 DE 2003
Votação, em turno único, do Requerimento nº 756, de 2003, do Senador Hélio
Costa, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei da Câmara nº 16, de 2003, além da Comissão constante do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de
Constituição, Justiça e Cidadania.
– 19 –
REQUERIMENTO Nº 761, DE 2003
Votação, em turno único, do Requerimento nº 761, de 2003, do Senador Tião Viana, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 610, de 1999, além das Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Serviços de Infra-Estrutura.
– 20 –
REQUERIMENTO Nº 783, DE 2003
Votação, em turno único, do Requerimento nº 783, de 2003, do Senador Osmar
Dias, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 355, de 2003, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Educação.
– 21 –
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA
Projeto de Lei da Câmara nº 31, de
2001 (nº 1.016/95, na Câmara dos Deputados), que dispõe sobre o atendimento preferencial a idosos, gestantes, portadores de
deficiência e crianças de primeira idade
para marcação de consultas e exames complementares no Sistema Único de Saúde,
tendo
Parecer sob nº 1.196, de 2003, da Co missão de Assuntos Sociais, Relator: Senador Leomar Quintanilha, pela prejudicialidade da matéria, com voto em separado do
Senador Tião Viana.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney) – Sobre a
mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1º Se cretário, Senador Romeu Tuma.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO Nº 816, DE 2003
Requer voto de aplauso à Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária –
EMBRAPA, pelo primeiro clone bovino
brasileiro feito a partir de células de um
animal adulto morto.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
anais do Senado, voto de aplauso à Empresa Brasilei ra de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, pela notável realização científica, produzindo o primeiro clone
bovino no Brasil, a bezerra Lenda, a parir de células
de animal adulto morto.
Requeiro, ademais, que o Voto de Aplauso seja
comunicado ao médico veterinário Rodolfo Rumpf, da
Embrapa Recursos Genéricos e Biotecnologia – o
mesmo que criou Vitória, o primeiro clone bovino da
América Latina, hoje com dois anos. Também ao Pre sidente da Embrapa, em Brasília, e, por seu intermé dio, a todos os técnicos que participaram da realiza ção científica.
Justificação
O voto de aplauso que ora requeiro, justifica-se
pelo notável avanço da pesquisa científica brasileira
na área agropecuária. É a segunda vez que a Embra pa de Brasília revela ao mundo sua posição de van guarda. Primeiro, foi à apresentação de Vitória, a pri meira bezerra clonada na América do Sul. Agora, a
bezerra Lenda, decorrente de células de animal adulto morto.
Sala das Sessões, 16 de setembro de 2003. –
Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
REQUERIMENTO Nº 817, DE 2003
Requer voto de aplauso aos cientis tas brasileiros que mapearam o parasita
da esquistossoma, num grande feito da
ciência nacional, abrindo caminho para a
produção de vacina contra a doença.
Requeremos, nos termos do art. 222, do Regi mento Interno, e ouvido o Plenário, que seja consig nado nos anais do Senado, voto de aplauso à equipe
de 37 cientistas brasileiros de oito centros de pesqui sa – dois deles no exterior –, que, com apoio da Fun dação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
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(Fapesp), e depois de dois anos de pesquisas, lograram decifrar genes do esquistossoma. O trabalho
usou estratégia brasileira, denominada Orestes de
seqüenciamento. A pesquisa, coordenada por Sérgio
Verjovski-Almeida, do Instituto de Química da Universidade de São Paulo, coloca o Brasil em posição de
vanguarda, além de representar poderosa contribuição para extirpar doença que hoje infecta 10 milhões
de brasileiros.
Requeiro, ademais, que o Voto de Louvor seja
comunicado ao Cientista Sérgio Verjovski-Almeida e,
por seu intermédio, aos demais cientistas que participaram da pesquisa, bem como a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e, ainda, ao
Excelentíssimo Sr. Governador Geraldo Alckmin.
Justificação
O voto de aplauso que ora formulo justifica-se
pelo largo al cance da descoberta científica brasilei ra, principalmente por representar novas e concre tas es peranças de erradicação de doença que atin ge na atualidade cerca de 10 milhões de pessoas
em todo o País. Ademais, situa o Brasil em po sição
de grande re levo no meio científico in ternacional.
Com a desco ber ta o País já requereu pa tentes in ternacionais de45 genes que podem ser alvo de novas drogas e dos 28 que podem ser usados no de senvolvimento de vacinas
Sala das Sessões, 16 de setembro de 2003. –
Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) – A Presidência encaminhará os votos de aplauso consignados.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Romeu Tuma.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 818, DE 2003
Requer informações ao Secretário
Especial de Comunicações de Governo e
Gestão Estratégica, acerca da nova estrutura de comunicação do Governo, em
especial da Radiobrás.
Nos termos do art. 216, I, do Regimento Interno,
combinado com o disposto no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e tendo em vista notícias divulgadas
pela televisão e pelo Jornal do Brasil, requeiro que sejam solicitadas ao Secretário Especial de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica dados a respeito dos custos com a ampliação do sistema de comuni-
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cação governamental, em particular da Radiobrás,
quais os seus objetivos e número de servidores.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) – Concedo
a palavra a V. Exª.

Justificação

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem.)
– Sr. Presidente, gostaria de consultar V. Exª se as
inscrições para as comunicações inadiáveis serão
atendidas ou se ficaram prejudicadas.

No Título IV, Capítulo I, a Constituição Federal
prescreve as atribuições do Congresso Nacional,
contemplando, no inciso X do art. 49, as suas prerro gativas de fiscalização e controle, portanto de acom panhamento das ações do Governo nas diferentes
áreas. Com este requerimento, desejo obter dados de
interesse para o Senado da República, notadamente
quanto ao montante de recursos a serem despendi dos com a ampliação dessa área.
Sala das Sessões, 16 de setembro de 2003. –
Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) – O reque rimento 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, Senador Romeu Tuma.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO Nº 819, DE 2003
Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento
Interno do Senado Federal, a traniitação em conjunto
dos Projetos de Lei do Senado nºs. 327 e 354, de
2003, por versarem sobre a mesma materia.
Sala das Sessões, em 16 de setembro de 2003.
– Demóstenees Torres.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) – A matéria
será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) – Peço es cusas ao Senador Maguito Vilela, pois comecei a diri gir a sessão e não vi que V. Exª estava na tribuna.
V. Exª tem a palavra.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Presidente, vou iniciar agora o meu pronunciamento e
gostaria de saber se disponho de 20 minutos ou de 50
minutos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) – V. Exª,
agora, dispõe de 50 minutos, porque usa da palavra
após a Ordem do Dia.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presi dente, peço a palavra pela ordem, com a permissão
do Senador Maguito Vilela.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) – De acordo com o Regimento, te mos uma hora marcada
para começar a Ordem do Dia, que, uma vez iniciada, pre judica as co municações inadiáveis. No entanto, acredi to que a Mesa terá a devida compreen são e, depois do Se nador Maguito Vilela, dará a pa lavra aos Srs. Senadores, in tercalando cada um dos
oradores com os que foram inscritos para as comunicações inadiáveis.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Agradeço,
Sr. Presidente. Sei que o zelo pela eficiência é que
acabou promovendo esse pequeno equívoco.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) – Está com
a palavra assegurada o Sr. Senador Maguito Vilela.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, beneficiado
pela inflação das questões de ordem utilizadas pelos
Líderes, quero dizer que não utilizarei os 50 minutos,
até mesmo para colaborar com os Senadores inscritos para comunicações inadiáveis.
Sr. Presidente, chamo a atenção para um fato,
ocorrido no meu Estado de Goiás, que, sem dúvida
alguma, é estarrecedor, exigindo realmente explicações sérias por parte do Governo de Goiás e de seus
assessores.
O jornal Folha de S.Paulo, em sua edição do último domingo, publicou reportagem com uma denúncia muito grave envolvendo alguns dos mais impor tantes membros do Governo de Goiás e que pode le sar o Estado em nada menos do que R$13,7 milhões.
Em outubro do ano passado, logo após a reeleição
de Marconi Perillo para o Governo, integrantes da cúpula
da administração goiana criaram uma organização privada para administrar o programa Banco do Povo.
Embora tenha sido oficializada como entidade
sem fins lucrativos, a organização, denominada de
Rede Goiana de Microcrédito, acaba de assinar um
acordo com o Governo de Goiás pelo qual receberá
R$13,7 milhões para administrar os R$38,3 milhões
destinados a financiar pequenos negócios nos próximos três anos. A taxa de administração é de 36%, valor exageradamente acima dos padrões de mercado.

Setembro de 2003

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Mas o pior não é isso: dos 21 integrantes da or ganização, 18 estão ligados ao Estado por cargos de
confiança. Entre eles, está o principal auxiliar do Go verno Marconi Perillo, o Secretário da Fazenda, Giuseppe Vecci, que é citado freqüentemente como pos sível candidato a Governador em 2006. Além de Vec ci, o assessor particular do Governador Perillo, Lúcio
Gouthier, que foi o tesoureiro de sua campanha em
2002, também integra a organização que está rece bendo uma fortuna para gerir o Banco do Povo.
Até o Líder do Governo na Assembléia Legislati va, Deputado Estadual Afrêni Gonçalves, e, pasmem,
o Procurador-Geral do Estado, João Furtado Men donça Neto, também são sócios da organização que
receberá os R$13,7 milhões do Governo de Goiás.
No caso de Mendonça Neto, além de beneficiá rio do recebimento dos recursos, ele foi uma das pes soas que, em nome do Governo, deu parecer favorá vel ao contrato. É o típico caso onde o público e o privado se misturam de forma inexplicável.
De acordo com todos os especialistas ouvidos
pela Folha de S.Paulo, além do questionável tráfico
de influência, o percentual de 36% de administração
não encontra paralelo em nenhum negócio semelhan te. Um percentual máximo aceitável seria de 10%.
Para se ter uma idéia, o Governo Federal tem
criticado com muito vigor a Caixa Econômica Federal
por cobrar 7,6% para administrar recursos destinados
a programas de complementação de renda.
Como se não bastasse tão significativa remune ração, o contrato firmado entre o Governo Marconi e a
instituição pertencente aos assessores do próprio
Marconi ainda prevê o uso de recursos humanos e
bens móveis e imóveis do Estado em sua administra ção. Ou seja: a organização poderá usar servidores
públicos, prédios públicos e carros públicos para exe cutar sua tarefa e, de quebra, receber R$13,7 milhões
para administrar os R$36 milhões do microcrédito.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, trata-se
de um escândalo gravíssimo envolvendo malversa ção de recursos públicos. Ora, neste momento em
que os Governadores pressionam – e com razão –
para obter mais recursos na reforma tributária, é ina ceitável um escândalo dessas proporções. Não é possível que um fato tão grave não seja investigado a fundo, com a punição de todos os responsáveis e benefi ciários. Ontem, em Goiânia, conversei com vários De putados Estaduais e pedi-lhes que proponham a
abertura de uma CPI para investigar os fatos. Espero
que, da mesma forma, o Ministério Público Estadual
entre em campo e aja com vigor na averiguação de
tão grave denúncia.
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O povo goiano e os microempresários não po dem ver recursos que seriam destinados à geração
de empregos serem desviados para as contas dos
mais importantes assessores do Governo de Goiás.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Folha
de S.Paulo, um jornal da mais alta credibilidade –
aliás, um jornal de que ninguém pode duvidar –, es tampa na sua edição de domingo último: “GO contrata
empresa de assessores de Perillo”, e discorre sobre o
montante e o percentual que irá para os 18 assessores mais qualificados do Governo de Goiás, entre eles
o Líder do Governo na Assembléia, o Secretário da
Fazenda e o Procurador-Geral do Estado.
E há um diálogo, na Folha de S.Paulo, com o
próprio Governador de Goiás:
O Governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), disse que contratou a Rede Goiana de Microcrédito para gerir os R$38,3
milhões do Banco do Povo para “profissionalizar” e “descentralizar” o funcionamento
do projeto, “prioritário para a geração de
empregos”. (...)
Ora, se um projeto é prioritário para a geração
de empregos, como é que um governo vai contratar
uma empresa de seus próprios assessores e pagar
36% desse total, quando a média desse tipo de con trato no Brasil é de 10%? A Caixa Econômica Federal
cobra 7%, e o Presidente Lula está reclamando que a
Caixa está cobrando muito. Mas o Governo de Goiás,
está escrito aqui, na Folha de S.Paulo, contrata por
38%. É dinheiro para o pequeno e microempresário.
Não podemos admitir isso de forma alguma!
Sobre o percentual de 36% cobrado
pela organização para executar a tarefa, podendo dispor inclusive de recursos humanos, móveis e imóveis do Estado [inclusive
carros], o governador Marconi Perillo respondeu: “Não tenho essa informação”. Perillo conversava com a reportagem pelo telefone. Nesse ponto da conversa sua voz deixou de soar.
Em novo telefonema, dez minutos
mais tarde, Perillo disse que os percentuais
estavam dentro da lei (...)
Prestem atenção: o próprio Governador diz
que os percentuais estão dentro da lei. Ele está pa gando 36% para os seus principais assessores gerirem os R$38,3 milhões que o BNDES transfere para
o Banco do Povo emprestar para os microempresários.
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O Governador também afirmou desco nhecer que, dos 21 sócios da Rede Goiana
de Microcrédito, 18 tinham cargo ou função
comissionada em seu governo”. (...)
Ora, o seu próprio Líder na Assembléia, o seu
Secretário de Fazenda e o Procurador-Geral do Estado fazem parte.
No terceiro telefonema, o governador
afirmou o seguinte à reportagem: “Eu estou
desinformado dessa parte jurídica. Se tiver
algo equivocado, vou tomar medidas imediatamente. Pedirei ao meu procurador-geral
[João Furtado Mendonça Neto] para ligar.
Também sócio da Rede Goiana, Men donça Neto seguiu a orientação do Governador e entrou em contato com a reportagem.
Adotando linguagem jurídica, afirmou
que não é “sócio”, mas “instituidor” da organização.
Declarou também que não assinou
nem o parecer favorável ao termo de parceria entre a Rede Goiana e o Estado de Go iás nem o próprio contrato.
“O nome que está embaixo é o meu.
Mas, como era instituidor, eu me julguei im pedido. Quem outorgou o parecer foi o Pro curador Antonio Guido Siqueira Prati”, afirmou.
O contrato, então, foi assinado pelo Procura dor. O Governador tinha conhecimento. Todos tinham conhecimento.
A secretária do assessor especial de
Perillo, Lúcio Gouthier – que foi o seu tesoureiro de campanha e também faz parte do
mesmo grupo –, informou que seu chefe es tava, há cerca de dois meses, destacado
para missões especiais para as quais o Go vernador o designara.
Gerente executivo da Rede Goiana e
também um de seus “instituidores”, Osmar
de Moura, funcionário comissionado do Go verno de Goiás, não soube explicar que
itens comporiam a taxa de administração de
até 36%. Segundo Moura, o vocábulo “até”
significa que a Rede Goiana pode não esgotar o percentual.
O líder do governo na Assembléia Le gislativa, deputado Afreni Gonçalves Leite
(PSDB), disse estar com pressa, saindo de
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uma reunião rumo a outra, na tarde de sexta-feira. Por esse motivo, não teria como
conceder entrevista.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esse es cândalo de recursos do Banco do Povo de Goiás
não data apenas deste ano. No ano passado, o Ban co Central fez investigações e detectou inúmeras ir regularidades, e o Governo não tomou nenhuma
providência. Agora, contrata os seus principais assessores para gerirem esse fundo de R$38,3 milhões e paga 36% para os instituidores desse grupo
que vai gerir o microcrédito em nosso Estado.
Quero reafirmar aqui o meu pedido à Assem bléia Legislativa de Goiás no sentido da instalação de
uma CPI para apurar rigorosamente esse caso e os
casos acontecidos no ano passado com o dinheiro
dos pequenos e microempresários. Além disso, apu rar rigorosamente o caso da Unirio, porque tem dinheiro do Governo Federal também na Celg.
Quando deixei de ser Governador de Goiás, tendo havido dúvidas em relação ao meu governo, tive a
dignidade de pedir a um Deputado do PMDB que instalasse uma CPI para apurar qualquer irregularidade
que possa ter havido. Tive esta dignidade: pedi aos
Deputados do PMDB que instalassem CPIs e apurassem qualquer irregularidade no meu governo.
Quero ver agora se o Governador de Goiás vai
ter a dignidade de pedir ao seu Partido que instale
uma CPI para apurar a questão do microcrédito, as irregularidades e o caso da Unirio, acontecido na Celg
de Goiás. Quero ver quem realmente tem dignidade,
quem é honesto e quem é corrupto no Estado de Go iás. Pedi à Assembléia Legislativa do meu Estado que
investigasse o meu governo da sola do meu pé ao
meu último fio de cabelo. E disse que se alguém en contrasse um milímetro de corrupção no meu governo, renunciaria ao meu mandato de Senador. Quero
ver, agora, se o Governador de Goiás vai ter essa
hombridade, essa dignidade de mandar apurar o que
a Folha de S.Paulo já apurou e que já tínhamos apurado no ano passado por meio do Banco Central. E
também mandar apurar o caso da Unirio, aquela organização do Rio de Janeiro que deu um tombo de
milhões e milhões de reais no Estado de Goiás.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MAGUITO VILELA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210 do
Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Maguito Vile la, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Eduardo Siqueira Campos, 2º Vice-Presidente:
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam pos) – Dentro do critério anunciado pelo Presidente
José Sarney, concedo a palavra à nobre Senadora
Ideli Salvatti, pelo prazo de cinco minutos, para uma
comunicação inadiável.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, inicia-se, hoje e
amanhã, mais uma reunião do Copom, e a sociedade
brasileira está na expectativa de saber de quantos pon tos percentuais será a queda da taxa Selic.
Todos os jornais estampam as palavras do Ministro da Casa Civil, que, ontem, expressou, de forma mui to contundente, um desejo que representa a vontade
absoluta da sociedade brasileira, de que os bancos
acompanhem efetivamente a queda da taxa de juros.
Ao fazer esse apelo aos bancos, o Ministro José Dirceu
usou vários exemplos e ressaltou que o sistema financeiro tem que voltar a ser o elo entre a produção e o
consumo e não apenas ficar na posição de tesouraria.
O Ministro criticou as taxas cobradas no mercado e disse, de forma contundente, que “não há nenhuma hipótese de o Brasil crescer com juros no cartão de crédito
entre 7,5% e 10% ao mês e uma tarifa de capital de giro
para empresas entre 40% e 60%”.
Esse apelo do Ministro José Dirceu é legítimo e
vem ressoar o desejo da população brasileira, porque
a taxa Selic, que recebemos em 25%, já está em
22%, e todos os prognósticos dão conta de que che gará a 18% ou menos até o final do ano. Mas sabe mos que somente o apelo do Ministro José Dirceu é
muito pouco. Por isso, gostaria de registrar duas inici ativas que considero até mais eficientes, que são as
declarações do Presidente do Banco do Brasil, Dr.
Cássio Casseb, publicadas nos jornais de hoje, em
que diz, alto e bom som: “Vamos par tir para cima do
Bradesco”.
O Presidente do Banco do Brasil, Cás sio Casseb, disse que espera que a instituição termine a ano em segundo lugar no
ranking dos bancos em número de clientes
e agências.
(...)
Este ano, o Banco do Brasil está apos tando as fichas num incremento do capital
de giro para as pequenas empresas e aumentando a concessão de crédito pré-aprovado, à espera da retomada da economia,
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quando as companhias devem voltar a investir. O banco também tem simplificado o
crédito agrícola. Sobre a retomada da venda
de ações do Banco com o FGTS, Casseb
disse que ainda não há um cronograma,
mas a operação é de interesse do BB.
O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal
estão instaurando aquilo que de mais salutar pode
existir num regime de mercado, que é a livre concorrência, ou seja, partir para disputar com os bancos
privados os clientes para que, dessa forma, melhorem as taxas, o spread e passem a ofertar, por conta
da concorrência, taxas menores.
Porém, mais importante do que o apelo do Mi nistro José Dirceu e as ações de concorrência desenvolvidas pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal são as medidas adotadas pela Receita Federal. A Receita fez 226 autuações por evasão de IOF
e CPMF. As instituições dizem que não houve irregularidades, mas as autuações ocorreram.
A Receita Federal (...) aumentou o cerco às instituições financeiras. Entre janeiro e
julho deste ano, aplicou sobre o setor autuações de R$3,645 bilhões por evasão tributária – o que equivale a cerca de dois meses
de arrecadação da CPMF (Contribuição
Provisória sobre Movimentação Financeira).
O valor mais que triplicou em relação ao
R$1,03 bilhão registrado no mesmo período
de 2002.
Portanto, essas são as medidas que entendo de
fundamental importância.
Amanhã, o Copom deverá anunciar mais uma
queda significativa na taxa de juros. Não sei se será de
um e meio, dois, dois e meio ou três pontos percentuais, mas, com certeza, será uma taxa significativa para
não haver mais desculpa para o sistema financeiro não
baixar o spread, a taxa de juros cobrada dos clientes,
das pessoas físicas e jurídicas, na ponta.
São medidas mui to mais eficientes do que o
mero apelo do Ministro José Dirceu, como a fiscali zação ri gorosa no sistema financeiro bra sileiro e a
instalação da concorrência, que nos dão a certeza
de que o sistema financeiro brasileiro ou entra no
eixo de desenvolvimento de nosso País, ou, então,
a ele não será dada trégua. Por isso, faço questão
de registrar as iniciativas tomadas pelo Banco do
Brasil e pela Caixa Econômica Federal na linha da
salutar concorrência, bem como a ação fiscalizató ria da Receita Federal sobre a autuação das nossas
instituições financeiras.
Muito obrigada.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam pos) – Concedo a palavra ao Senador Mão Santa, do
PMDB do Piauí.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presi dente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam pos) – Concedo a palavra a V.Exª para uma questão
de ordem.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Para uma
questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre sidente, gostaria de, educadamente, discordar da forma com que se anunciam os inscritos para um comu nicação inadiável. Diz o Regimento Interno que as comunicações inadiáveis devem ser proferidas antes da
Ordem do Dia. Mas isso não ocorreu exatamente
hoje, que não houve Ordem do Dia. E, depois da
Ordem do Dia, os inscritos ficam aguardando a oportunidade de falar indefinidamente. Eu até aguardaria,
com o maior prazer, não fosse a reunião da CCJ em
que se discute a reforma da previdência, da qual gos taria muito de participar. Mas não gostaria de perder a
minha inscrição.
Levanto esta questão de ordem apenas com o
objetivo de contribuir para o bom andamento dos tra balhos da Casa, Sr. Presidente, Senador Eduardo Siqueira Campos, que respeito, admiro e prezo como
um grande amigo.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam pos) – A Mesa agradece V. Exª pelas palavras.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Sr. Presiden te, V. Exª pode dar preferência ao Senador pelo Paraná. Eu aguardarei.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam pos) – Antecipadamente, agradeço a V. Exª.
Primeiramente, responderei à questão de or dem levantada pelo Senador Alvaro Dias, esclarecen do que o uso da palavra para uma comunicação ina diável, de acordo com o Regimento Interno, se dá
sempre na prorrogação do Hora do Expediente, antes
da Ordem do Dia. V. Exª tem razão quando levanta argumentação nesse sentido. Ela pode ocorrer antes da
Ordem do Dia, havendo a prorrogação. Muitas vezes,
até pelo uso dos oradores regularmente inscritos,
isso não ocorre. Na verdade, hoje, Senador Alvaro
Dias, tivemos Ordem do Dia. O Senador José Sarney,
de forma clara e inequívoca, atendendo a um requeri mento dos Líderes, considerou aberta a Ordem do
Dia, suspendeu a votação das matérias e as transferiu para a data de amanhã; e, para não causar prejuí zo, no entendimento de boa vontade do Senador José
Sarney, pediu que concedêssemos a palavra interca ladamente a todos os Senadores, os inscritos e os
que solicitaram a palavra para uma comunicação ina diável.
Portanto, a Mesa, obedecendo a um critério estabelecido por S. Exª e que se dá normalmente nesta
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Casa, assegurará a palavra aos três Senadores ins critos para comunicação inadiável – inclusive V. Exª é
o próximo –, dentro do critério de intercalar um orador
regularmente inscrito com um orador inscrito para
uma comunicação inadiável.
Era esse o esclarecimento que queria fazer a V.
Exª.
Mas, diante da generosidade e bondade costumeiras do Senador Mão Santa, e sabendo da necessidade de V. Exª, que como um Senador diligente pretende participar dos trabalhos da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a Mesa pode conceder a
V. Exª a palavra por cinco minutos, para uma comunicação inadiável, agradecendo ao Senador Mão Santa
e mantendo o critério de continuar intercalando os
Senadores, como é tradição desta Presidência.
A Mesa agradece, mais uma vez, ao Senador
Mão Santa pela colaboração com esta Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos) – V. Exª, Senador Álvaro Dias, tem a palavra por
cinco minutos.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, agradeço ao Se nador Mão Santa, sempre elegante, competente Se nador que o Piauí encaminha para engrandecer esta
Casa.
Sr. Presidente, estou desencantado com o PT
no Governo e creio que não sou o único brasileiro,
certamente, muitos já se desencantaram. Preferia a
eficiência do PT na Oposição. Em pouco tempo, mui tos dogmas sustentados durante 23 anos de oposição pelo Partido dos Trabalhadores estão sendo se pultados um a um, lamentavelmente.
O Presidente Lula diz agora que é hora de cumprir com os compromissos de palanque, mas essa
hora começa no primeiro dia de Governo. De qualquer
maneira, é hora mesmo; já não é sem tempo. O Presidente tem de exigir o cumprimento dos compromissos de palanque, mas não é o que se vê. O Presidente da República, em pronunciamento ontem, afirmou
que aumentar a carga tributária será uma insanidade.
E não há como contestar que a Proposta de Reforma
Tributária do Governo aumenta a carga. Os grandes
especialistas em política tributária do País já se manifestaram a respeito. Não há como o Governo contestar a afirmativa dos especialistas no assunto de que
essa proposta aumenta, sim, a carga tributária. Então,
não seria uma insanidade, é uma insanidade.
E diz mais o Presidente: “Estamos aprovando
uma política tributária no Congresso Nacional que vai
ajudar, e muito, o crescimento da economia brasileira
e vai fazer justiça fiscal neste País”. Não é verdade.
Essa reforma não desonera a produção, como afirma
o Presidente da República. Ela, portanto, não impulsiona o crescimento econômico. O objetivo do Governo
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foi tão-somente aumentar receita. A carga tributária
se eleva de 36% do PIB para cerca de 40% do PIB. E
mais: há outras válvulas no texto do Governo que per mitirão aumentos da carga tributária por iniciativa de
Governos Estaduais e Municipais. Portanto, essa re forma não melhora o País. Não se aproveita essa
oportunidade para adotar um modelo tributário capaz
de promover geração de empregos, distribuição de
renda, desenvolvimento econômico com justiça soci al. Não há instrumento mais precioso para que se al cancem esses objetivos elevados do que o modelo tributário compatível com a realidade de um País pobre
como o nosso. Há tanto tempo o Brasil vem exigindo
reforma tributária para, lamentavelmente, presenciar
esta manifestação de vontade do Governo que não
restabelece o equilíbrio fiscal como afirma o Presi dente Lula. Não, essa reforma não promove equilíbrio
fiscal, não promove uma correta e justa distribuição
dos recursos públicos entre os entes federativos.
Continuaremos em um regime tributário de injustiça
fiscal. Alguns poucos pagando demais, outros pagan do pouco e outros nada pagando. Enfim, não há cor reção dos equívocos hoje praticados no modelo tribu tário vigente e de nada adianta invocar aqui a respon sabilidade daqueles que já governaram antes o País.
O que importa é o futuro, o que importa é a mudança.
O que se prometeu na campanha eleitoral foi mudar
para melhor, mudar com segurança, com competên cia e com eficiência, e o que estamos verificando é
que não há mudança para melhor.
Sr. Presidente, as conseqüências de um Gover no que não muda, que não avança e que não tem eficiência para promover as transformações exigidas
pela sociedade é o que se verifica agora: queda na
produção industrial. A atividade industrial em julho
caiu em oito das doze áreas pesquisadas do País e o
que é mais dramático: a população está consumindo
menos alimentos. Os supermercados anunciam que
venderam neste ano 7,9% a menos de alimentos,
exatamente os da cesta básica (óleo, arroz e leite). A
queda da renda, o desemprego, o aperto das contas
domésticas forçam o brasileiro a modificar seus hábi tos e deixar de consumir alimentos fundamentais. A
pesquisa divulgada ontem foi realizada pela Associa ção Brasileira de Supermercados. A Reforma Tributá ria, que seria uma esperança, se transforma em mais
um pesadelo, em uma grande frustração já que não
atende às necessidades do funcionário público, da
universidade pública, do trabalhador e do setor produ tivo do País.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam pos) – Concedo a palavra ao próximo orador inscrito,
o nobre Senador Mão Santa, do PMDB do Piauí. V.
Exª dispõe de até cinqüenta minutos.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi -
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dente, Senador Eduardo Siqueira Campos, Srªs e
Srs. Senadores, brasileiras e brasileiros que assistem
a esta sessão por intermédio da TV e da Rádio Senado. Tramita nesta Casa a propalada Reforma da Pre vidência Social. Gostaria de advertir que a reforma da
previdência na França foi feita em 12 anos. Senador
Demóstenes Torres, a França tem muita significação
no mundo civilizado; lá, o povo cansado dos modelos
absolutistas foi às ruas e gritou: liberdade, igualdade
e fraternidade. Esse grito, Senador Hélio Costa, tom bou todos os reis do mundo, e os que continuaram ficaram como figuras decorativas. A França fez essa reforma da previdência, cujo grito do povo às ruas modificou a história do mundo.
Senador Papaléo, o pensador Pascal disse que
admitia um homem viver sem braço, sem pernas, sem
olhos, mas, sem cabeça para pensar, não dava.
Senador Hélio Costa, eu gostaria que o PT estivesse presente, na pessoa do Líder Aloizio Mercadante, para aquilo que chama de debate qualificado.
Onde está?
O Presidente da República, essa figura generosa,
numa intuição filosófica, disse ao seu Ministro da Edu cação que quem come apressado come cru. Senador
Siqueira Campos, o Ministro da Educação está dizendo
ao Brasil e ao mundo que não está comendo cru, mas
que está jejuando, está no Fome Zero e não tem dinheiro algum para continuar a obra da educação.
Nós do Piauí queremos apenas R$30 mil do Ministro da Saúde para fazer um hospital universitário, e
estamos pregando no deserto.
Senador Hélio Costa, V. Exª, que tanto aprendeu
nos Estados Unidos, já devia ter vestido a camisa 10 do
time dos peladeiros para transformar essa equipe numa
seleção. V. Exª sabe que o Presidente Bill Clinton mandou dois técnicos consagrados, Ted Gaebler e David
Osborne, estudarem o governo. Sintetizando a objetividade norte-americana de administrar as democracias,
chegaram à conclusão de que um governo tem que ser
pequeno, não pode ser grande; não pode ser grande
como um transatlântico que afunda igual ao Titanic. Tem
que ser pequeno e ágil. O Governo do Brasil está grande demais, cada dia sofre mais aumentos. Recentemente, tínhamos doze ou dezesseis ministérios; agora
temos cerca de quarenta.
Eu queria voltar à França, que fez em doze anos
a reforma, Senador Romeu Tuma. Lá eles estudam.
Tem-se que estudar para governar. Governar não é
fácil – está nos livros de Dom Quixote de la Mancha –,
é um golfo de confusões.
Um poeta português disse que governar vem do
grego navegar: “Navegar é preciso, viver não é preciso.” Senador Mozarildo Cavalcanti, navegar – governar, em grego – era a maior dificuldade que se tinha,
sem bússola, sujeito a tempestades, a turbulências.
Isso era navegar. Navegar é preciso. Preciso é preci-
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são. Era necessário ter precisão, capacidade, compe tência.
Senador Romeu Tuma, lá na França, que fez a
reforma em 12 anos, estudaram. O filósofo René Descartes* consagrou-se por sua obra filosófica. Era ma temático e juntou aritmética com geometria. Escreveu
O Discurso do Método.
Senador Mozarildo, as coisas são fáceis quando
se estuda. A ignorância é audaciosa. Em O Discurso
do Método, René Descartes dizia: “não aceite uma
coisa como verdade se não conseguir provar essa
verdade.” Vai mais adiante, Senador Papaléo Paes, e
ensina o mundo: “quando se tem uma coisa muito
complexa, divida-a em partes e resolva, simplifique.”
Para que essa pressa? Se a França fez a refor ma em doze anos, nós vamos, rapidamente, ver a
PEC nº 40 ser transformada em quarenta pecados
enganadores, criminosos, tirando direitos, ou perversos, estelionatários, criminosos.
Este é o sexto pronunciamento que faço e quero
fazer uma análise. Esta Casa não pode trair Rui Bar bosa, que disse que a lei e a justiça é muito caminho.
Essa reforma tira muitos dinheiros e não benefi cia. Lamentavelmente, a Reforma da Previdência So cial que está nesta Casa pouco ou quase nada trata
da previdência social pública.
Prestem atenção a alguns dados que recebi da
Associação Nacional dos Servidores da Previdência
Social – ANASPS, entidade que reúne 53 mil dos 88
mil servidores da Previdência Social.
Em 2002, a Previdência Social pública (INSS)
fechou o ano com arrecadação líquida de R$71 bi lhões, 5,37% do PIB; e despesa de benefícios de
R$88 bilhões, 6,66% do PIB.
O INSS tem 27,5 milhões de segurados contri buintes; 21,4 milhões de aposentados e pensionistas,
que recebem um valor médio de R$ 448,00 (cerca de
US$150), dos quais 14,5% milhões são benefícios urbanos, no valor médio de R$533,00 (cerca de
US$180); 6,9 milhões são benefícios rurais, no valor
médio de R$243,00 (cerca de US$80).
Ressalte-se que 13,5 milhões, ou seja, 63,16%,
incluindo 7 milhões de aposentados e pensionistas
rurais que pouco ou nada contribuíram para receber o
benefício mínimo, recebem até um salário mínimo;
76,36%, mais de 16 milhões, recebem até dois salári os mínimos; 83,31%, mais de 17,5 milhões, recebem
até três salários mínimos; 88,08%, cerca de 18,5 mi lhões, recebem até quatro salários mínimos; 92,48%,
cerca de 19,5 milhões, recebem até cinco salários mínimos.
E pasmem: 42 milhões de brasileiros estão fora
da Previdência Social; destes, potencialmente 17 mi lhões poderiam estar contribuindo.
A Previdência, que já teve 10 contribuintes para
um beneficiário, hoje, quando as pressões de benefí -
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cios se acentuam e impactam em função da longevidade do aposentado e pensionista, alongando a des pesa, tem praticamente um para um.
Como conseqüência dramática da primeira re forma da Previdência Social, no Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, o fator previdenciário contribuiu de forma perversa para que se reduzisse, nos últimos dois anos, o valor inicial dos benefícios concedidos, pressionando para que mais e mais
segurados do INSS sejam empurrados para a faixa de
um salário mínimo. Isso sem que falemos que a mu dança do tempo de serviço para tempo de contribuição segurou a demanda por benefícios.
Claro está que toda vez que os benefícios são
reajustados monetariamente esse contingente de um
salário mínimo se amplia.
Também não custa lembrar que a primeira reforma foi feita para reduzir o déficit da Previdência Social
(INSS) e o fator previdenciário se transformou no ve tor de reversão do déficit. Pois bem, nada disso aconteceu.
Em 2002, o déficit da Previdência – calculado
tão-somente em relação da receita de contribuição
sobre a folha de pagamento de benefícios – chegou a
R$10 bilhões.
Em 2003, o déficit caminha para alcançar os
R$26 bilhões.
Em 2004, a previsão do Orçamento da União,
que está no Congresso Nacional, reconhece um déficit potencial de R$31 bilhões.
A primeira reforma, como esta que está no Se nado Federal, foi feita com base em números errados,
falsos, estimados, projetados por “especialistas” com
o propósito claro de criar dificuldades crescentes para
a Previdência Social pública para estimular a privatização da Previdência brasileira.
É bom que se diga que a privatização total –
com adoção do modelo chileno, então na moda, nos
idos de 1996 – só não se deu porque o Governo brasileiro não pôde assumir despesas.
Desde então, intensificaram-se na mesma velo cidade em que o INSS passou a ser mal administrado,
estigmatizado e dilapidado, as vendas de planos privados da previdência complementar aberta, como títulos de capitalização, alcançando hoje a incrível marca de 5,9 milhões de planos, com ativos de R$39 bilhões. Este nicho do mercado segurador é dos mais
prósperos e em expansão crescente.
O mais inusitado neste processo é enquanto o
INSS se transformou num queijo suíço de dificuldades e fraudes, induzidas ou patrocinadas por seus
maus gestores e responsáveis, a previdência privada
apresentou uma liquidez tão grande quanto o seu potencial de risco, todo bancado pelos compradores de
seus planos.
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Sras e Srs. Senadores, mas se há a caracteriza ção do déficit do INSS, que a mídia brasileira rebati zou de rombo, este déficit é ainda conseqüência de
um conceito adotado na formulação das contas públi cas que desagrega a contabilidade da Previdência
Social da contabilidade da Seguridade Social. Consi deram-se tão-somente a receita da folha de contribui ção e as despesas com benefícios, de prestação úni ca ou continuada. Este conceito foi imposto pelo Fun do Monetário Internacional – FMI, para explicitar vul nerabilidade do INSS e favorecer sua privatização.
Com efeito, se apropriarmos recursos consigna dos no Orçamento Fiscal, CPMF e Cofins à Segurida de Social, o balanço é superavitário, mesmo conside randos as transferências do Tesouro para suprir o su posto rombo do INSS. O conceito de seguridade soci al não é, entretanto, referência nas contas públicas. O
que torna quase inaceitável o questionamento de que
o déficit é uma obra de ficção contábil.
Mas, essa “pressão contábil” que transforma superávit em déficit se resolveria no âmbito do INSS se
houvesse menos vontade contábil e mais vontade po lítica.
Sabem por quê?
O INSS tem a receber quase 800 mil créditos no
valor de R$176 bilhões – R$100 bilhões na dívida ativa e R$76 bilhões na dívida administrativa –, duas vezes a sua receita de contribuição, mais de duas vezes
a sua folha de pagamentos de benefícios e quase 15
% do PIB.
O INSS tem uma sonegação, evasão, elisão,
lapsos legais etc – medidas pelo TCU em magistral
trabalho conduzido pelo Ministro Adylson Motta com
as equipes do Tribunal – de 40% da sua receita, que
representará, em 2003, cerca de R$35,2 bilhões,
quase 40% de sua receita e 50% de sua despesa.
O INSS vem sendo crescentemente pressiona do para ano a ano aumentar a sua renúncia contributi va, especialmente entre os empregadores rurais, fi lantrópicas, Simples, Refis II etc, que em 2003 chega rá aos R$10 bilhões.
Não há política de fiscalização, cobrança e arre cadação e muito menos de recuperação de crédito.
Um assessor do Ministro acaba de afirmar que o
INSS levará 100 anos para cobrar reais dívidas ativas,
pois só consegue cobrar 1% por ano. É inacreditável.
O INSS fiscaliza mal, cobra mal e arrecada mal.
Tem apenas três mil e quinhentos fiscais e dois mil
procuradores para três milhões e quinhentas mil em presas. Nos últimos treze anos, perdeu mais de vinte
mil servidores.
Seus sistemas corporativos de Informática, ul trapassados e com tecnologia burra, sem interface,
não se falam internamente entre Arrecadação, Bene fícios e Procuradoria e não se falam externamente
com a Receita Federal, o FGTS e o Cadastro de

Setembro de 2003

Empresas do Ministério do Trabalho e muito menos
com cadastros estaduais e municipais.
Quero lhes dizer que, apesar desses números
contundentes e inquietantes, os técnicos da Ansps
asseguram que a Previdência Social pública, o INSS,
é viável, é recuperável, é saneável, se houver vontade
política, comando, determinação, profissionalização
da gestão, planejamento estratégico e operacional,
sistemas, visão de futuro e rigorosa aplicação da Lei.
Mantidas as atuais ações de improvisação, o futuro da Previdência Social Pública será catastrófico.
O próprio Tribunal de Contas da União já estimou que a dívida a receber deverá chegar a R$500
bilhões – um PIB, a preço de hoje – antes de 2005.
Srs. Senadores, faço essa advertência de peito
aberto e convencido de que estou prestando um serviço à Previdência Social Pública, ao meu País, no
ano em que comemoramos 80 anos da Instituição.
Estou querendo salvar o INSS, neste momento em
que se empurra goela abaixo uma reforma previdenciária que, salvo na fixação da idade mínima para os
servidores públicos, era dispensável. É uma reforma
que não tem a cara do ideário dos trabalhadores brasileiros; que corta direitos sociais e garantias constitucionais, mas que tem a cara lisa e lavada do FMI, dos
banqueiros, dos seguradores e da Bolsa, que estão
aguardando a falência do INSS para se apropriar de
seu espólio. Um pedaço de nossas esperanças e dos
nossos sonhos está sumindo do nosso Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Mão Santa,
o Sr. Eduardo Siqueira Campos, 2º
Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Papaléo
Paes.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes) – Pois
não, Senador Eduardo Siqueira Campos.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO. Pela ordem.) – Sr. Presidente, eu gostaria de,
assim que possível, fazer uso da palavra, pela Liderança do PSDB, para uma comunicação que considero de fundamental importância.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes) – Concedo a palavra ao eminente Senador Eduardo Siqueira
Campos, na forma regimental.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sou admirador pessoal
do eminente Governador Marconi Perillo, cujo caráter
e espírito de homem público conheço profundamente.
Gostaria de fazer alusão a pronunciamento feito desta tribuna pelo ilustre Senador Maguito Vilela, repor tando matéria veiculada pela Folha de S.Paulo, não

Setembro de 2003

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

apenas na condição de companheiro de Partido, mas
também na condição de tocantinense, pois nos consi deramos goianos, já que tivemos do Estado de Goiás
apoio mui to grande por ocasião da criação do nosso
Estado de Tocantins. Somos, portanto, conterrâneos,
sim. Mais do que em face do laço partidário, sinto-me
na obrigação e no dever de referir-me, em primeiro lu gar, a uma nota transcrita hoje na Folha de S.Paulo,
na página de nº 10, em que o Governador Marconi
Perillo presta esclarecimentos referentes à matéria
de domingo passado. Em contato por telefone com
meu querido Governador Marconi Perillo, recebi algu mas informações que julgo importante transferir para
este Plenário, para a opinião pública nacional e para
toda a imprensa.
O Programa Banco do Povo de microempreen dimentos realizado pelo Governador Marconi Perillo,
em consórcio com o Sebrae e com as prefeituras do
Estado de Goiás, desde abril de 1999 até a presente
data, já empreendeu e já gerou milhares de empre gos no Estado de Goiás. Duzentas prefeituras ou já
implantaram ou estão em processo de implantação
das ações de microempreendimento; vinte e nove mil
e seiscentos microempreendimentos foram realiza dos pelo Banco do Povo.
O Governador Marconi Perillo pediu-me que deixasse à vontade não apenas o Senador Maguito Vile la, mas também qualquer outro integrante de qual quer Bancada, de qualquer Partido desta Casa, para
que o convidasse ou o convocasse. S. Exª terá enorme prazer em cumprir missão de homem público
transparente e devotado ao seu Estado e vir a esta
Casa prestar os esclarecimentos, recolocar tudo
aquilo que considera o Governador distorcido na ma téria feita e organizada pela Folha de S.Paulo, veícu lo que não nos cabe questionar, Sr. Presidente. Mas
com relação especificamente à matéria, é veemente
o Governador em suas colocações, já transcritas na
nota que ofereceu à Folha de S.Paulo, na data de
hoje, sobre o que S. Exª considera descabido, destor cido e inverídico.
Faço, portanto, Sr. Presidente, este esclareci mento. E disse o Governador: “Eu não me ative às
barreiras partidárias. Tem o Senador Maguito Vilela o
depoimento da prefeitura de sua cidade natal”. O Go vernador sugeriu que, ao ser convocado ou por re querimento ou por convite do Senador Maguito Vilela
ou de qualquer outro Senador, fosse convidado tam bém o Prefeito da cidade de Jataí, onde o Governo do
Estado tem uma parceria com a Prefeitura, com re passe direto de recursos dos cofres do Estado para a
Prefeitura. Uma organização não governamental
apresentada pela Prefeitura administra os recursos e
implementa os microempreendimentos.
Portanto, nobres Senadores Maguito Vilela e
Mozarildo Cavalcanti, Líderes de todos os Partidos,
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meus nobres Pares, disse-me o Governador Marconi
Perillo que deseja vir a esta Casa, a Casa que representa os Estados. S. Exª está pronto e à disposição,
preparado e motivado, para defender aqui e em qualquer Comissão, um programa do qual S. Exª se orgulha. É um programa que lhe tem atribuído um dos mai ores índices de popularidade e de aprovação nas
suas ações de Governo.
Eu gostaria de lembrar que o Governador Marconi Perillo foi eleito no, talvez, mais extraordinário
processo eleitoral no ano de 1998. S. Exª era uma novidade; foi alguém que surpreendeu a opinião pública
nacional. Não quero e não faria jamais uma incursão
à discussão político-partidária do meu querido Esta do de Goiás. Quis o povo de Goiás que S. Exª fosse
reeleito. As eleições foram livres e soberanas, dignificando a todos que participaram. Os mesmos votos
que trouxeram o nobre Senador Maguito Vilela a esta
Casa levaram o Governador Marconi Perillo ao Governo do Estado de Goiás.
S. Exª me pediu e eu me sinto no dever e na obrigação de retransmitir as palavras do Governador que,
reeleito aos 40 anos de idade, é, sem dúvida nenhuma, um extraordinário valor deste novo momento que
vive a política brasileira. S. Exª se configura como um
tipo de oposicionista construtivo nas suas relações
com o Governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi exatamente no Estado de Goiás onde o Presidente Lula foi buscar um dos membros integrantes do
PSDB, o Presidente do Banco Central, Henrique Mei relles, eleito, junto com Marconi Perillo e com V. Exª,
Senador Demóstenes Torres, e que abriu mão da
honra de representar o povo do Estado de Goiás para
ser Presidente do Banco Central, escolhido pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo Ministro Antônio Palocci.
Sr. Presidente, a minha veemência é a veemência das palavras a mim transcritas pelo Governador
Marconi Perillo, que considera de fundamental impor tância que não fique essa discussão apenas nos pronunciamentos realizados pelo nobre Senador Maguito Vilela e por mim. Mais que isto: deseja que esta
Casa, que representa os Estados, tenha oportunidade de esclarecer, de forma definitiva, o maior programa de microempreendimentos realizado no País em
termos absolutos – diga-se, de passagem, que Goiás
não está entre as maiores arrecadações deste País.
O Governador quer ter o prazer de vir discutir a forma,
o conteúdo, a transparência e a execução do programa. Junto com S. Exª, se necessário for, virão os 200
Prefeitos, que estão co-participando com o Sebrae
dessa iniciativa.
Eu, que sou um daqueles que têm de zelar,
como membro integrante da Mesa, pelo Regimento
Interno, vendo a sinalização do Senador Maguito Vilela, que me solicita um aparte, ressalto ser perfeita-
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mente cabível, no horário de Liderança, a concessão
do aparte.
Senador Maguito Vilela, terei prazer em ouvir V.
Exª.
O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – Senador
Eduardo Siqueira Campos, cumprimento V. Exª. Sei
da solidariedade de V. Exª com o Governador, do meu
Partido, o que é entendível. Quem me ouviu ou quem
está ouvindo V. Exª ficará estupefato, em razão de um
jornal da credibilidade e da importância para este
País, como a Folha de S.Paulo, estar mentindo ao
Brasil. E a Folha de S.Paulo entrevistou o Governa dor. Li a reportagem e a entrevista que esse jornal fez
com o Governador. No momento, a Folha de S.Paulo
está sob suspeição. Ou a Folha de S.Paulo está
mentindo ou eu não entendo mais nada. Sempre
acreditei muito nesse jornal, que está acima de qualquer suspeição. Creio ser o jornal de maior credibili dade no País. Será que a Folha de S.Paulo está in ventando isso? Se estiver inventando, o jornal deve
ser processado. Eu processei todos os jornais que me
caluniaram e que me difamaram. Os processos estão
na Justiça para quem quiser saber. Portanto, acredito
que o Governador tem obrigação moral de processar
a Folha de S.Paulo, que está prestando um desservi ço ao Brasil, publicando uma página ou quase página
inteira de uma reportagem mentirosa, inverídica. Nes se caso, o culpado não sou eu. Eu apenas li o que foi
publicado na Folha de S.Paulo. Quero dizer a V. Exª
que o próprio Banco Central detectou irregularidades
em endereços, avalistas e requerimentos de emprés timo assinados por pessoas que não tinham direito. É
preciso fazer uma investigação mais profunda e não
ficar sendo dada satisfação neste Senado ou enviar
documento. Devem fazer como fizeram com relação
ao problema da Cachoeira Dourada. Tinham dúvida
quanto à transação. Então, solicitei ao Líder do meu
Partido que requeresse a instalação de uma CPI na
Assembléia Legislativa de Goiás, o que foi feito. Façam o mesmo. Não se trata de assunto para ser resol vido aqui numa Comissão em um ou outro momento.
É preciso uma CPI para investigar não só as irregula ridades anunciadas pelo Banco Central, como tam bém as apontadas pela Folha de S.Paulo. Esse pro blema deve ser apurado por uma CPI. Não é questão
para ser tratada aqui, respondida desta tribuna. Pos so até estar errado; pode ser que nada seja verdadei ro. Se não for, culparei a Folha de S.Paulo e o Banco
Central. Se o Banco Central não tiver responsabilida de, ninguém mais terá neste País. Se a Folha de
S.Paulo publica uma matéria mentirosa numa página
inteira, ninguém mais pode entender nada. Sugiro a V.
Exª e ao Governador que peçam à Bancada do Partido na Assembléia Legislativa a instalação de uma
CPI, a exemplo do que foi feito em relação à dúvida
que tinham quanto ao meu Governo. Façam isso. Aí,
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sim, terão todos os documentos. Todas as investigações serão públicas e o assunto ficará esclarecido.
Não quero dizer, nem disse em momento algum, que
o Governador errou. S. Exª pode ter sido induzido ao
erro. E há dezoito do primeiro escalão nessa organização, inclusive o Líder de S. Exª na Assembléia Le gislativa e o Secretário da Fazenda. Isso não justifica.
Por que não colocou o Presidente do Lions, do Rotary, da Maçonaria, a Igreja Católica, a Igreja Evangélica? Tinha que pegar os mais próximos e colocar
nessa organização, para poder gerenciar 38 milhões
e receber, segundo a Folha de S. Paulo, 36% por
isso. Quer dizer, ele não deve explicações a mim, mas
ao Brasil, porque a Folha de S. Paulo também não se
limita a Goiás ou a Brasília. Ela tem circulação nacional e, até onde eu saiba, é o melhor jornal e de maior
credibilidade neste País. Agora, isso tem que ser apurado e o Governador está certo ao pedir a V. Exª para
vir aqui responder. Só que, no meu entender, para
apurar detidamente esse fato tem que haver uma CPI.
Muito obrigado.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Senador Maguito Vilela, antes de conceder o
aparte ao Senador Demóstenes Torres, vamos concordar em alguns pontos.
Primeiro, o Governador foi claro no entendimento que tem V. Exª. No entendimento do Governador, S.
Exª deve satisfação. O povo se encarregou de resolver o embate ocorrido entre V. Exª e o Governador.
Segundo, penso que, mais ágil do que uma CPI
e mais forte como instrumento, V. Exª, além desta tribuna, que sabe bem usar, tem a Comissão de Fiscalização e Controle, que tem todos os mecanismos de
uma CPI para apurar um caso desses, que envolve,
inclusive, o Banco Central. Está aí o gancho que permite a V. Exª, que atribui a V. Exª, regimentalmente, se
não o dever, o direito de promover tal questionamento
não só da tribuna.
Com relação à Folha de S.Paulo, apenas digo,
Senador Maguito Vilela, que V. Exª, como eu ou qual quer um de nós, em algum momento de nossas vidas,
já sofreu injustiça por parte da Folha de S.Paulo, ou
do Jornal do Brasil, ou de qualquer outro veículo de
imprensa, como o Jornal Nacional. V. Exª foi Governador, sofreu, como um homem público sofre, o exercício
solitário de governar, de muitas vezes ser injustiçado e
de nem sempre encontrar na Justiça o reparo dos da nos, que são, como nós mesmos dissemos, às vezes
irreparáveis. Mas o Governador Marconi Perillo faz
questão absoluta de dizer que, junto com S. Exª nesse
processo, estão duzentos Prefeitos, inclusive o da terra
natal de V. Exª, e quer um amplo esclarecimento, não
transformar isso numa guerra paroquial, e nem eu me
envolveria nessa questão. Apenas entendo que, levantada a questão da tribuna desta Casa, dela virá a res -
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posta pretendida pelo Governador. Apesar de, respei tosamente, dizer que entende não dever a V. Exª satis fações, quer tê-las de forma transparente, como de monstrou numa nota publicada hoje, sob sua assinatu ra, à página 10, na própria Folha de S.Paulo. A nota
está publicada, e peço, Sr. Presidente, antecipada mente, sua transcrição. Nela são esclarecidas, definiti vamente, todas as questões levantadas na matéria.
Mas o Governador não gostaria que essa discussão,
que envolve 29.600 microempreendimentos e 53 mil
empregos diretos, ficasse apenas no pronunciamento
de V. Exª ou em meu pronunciamento.
Que a Comissão de Fiscalização e Controle,
qualquer Senador e qualquer Partido façam ao Go vernador esse favor, não apenas no discurso, mas
para um mais amplo esclarecimento.
Ouço V. Exª, Senador Demóstenes Torres.
O Sr. Demóstenes Torres (PFL – GO) – Se nador Eduardo Siqueira Cam pos, ocuparei, em se guida, a tribuna para também fazer comentários so bre o pro nunciamento do Se nador Maguito Vilela.
Naturalmente, o Governador Marconi Perillo tem fe ito um gover no empreendedor e promovido o cres cimento de nosso Estado. E já tive oportunidade,
nesta tribuna, de elencar al gumas das medidas que
S. Exª tem tomado, a tal ponto que hoje foi divulgada
uma pesquisa Brasmarketing que diz justamente que
o Governador Marconi Perillo é o primeiro no ran king nacional no combate às desigualdades. E uma
das alavancas do Governador é justamente o em preendedor projeto Banco do Povo, que tem financi ado pe quenos empreendedores e, com isso, gera do milhares de empregos, dando oportunidade para
que as pessoas possam cres cer em nosso Estado.
Quanto à reportagem da Folha de S.Paulo, não há
que se discutir se quem tem razão é o Governador
ou o jornal. Por quê? Porque não há uma acusação
formal de irregularidade. O que a Folha de S.Pau lo
faz, na sua reportagem, é es tranhar que uma taxa
de administração possa ser cobrada até o patamar
de 36%. Não houve um repasse se quer, porque a
entidade foi criada no final do ano passado e o pri meiro convênio foi criado efeti vamente agora. Mas o
Governador também, no mesmo jornal Folha de
S.Paulo – vou fazer um requerimento e transcrever
toda a nota publicada pelo Governador –, mostra
claramente que isso é para que possa haver, em até
36% dos recursos destinados, a capacitação de
pessoas, para que elas possam uti lizar-se desses
recursos que serão fornecidos. Muitas vezes um pe queno empréstimo é feito, mas a pessoa não tem
nem a capacidade de utilizá-lo adequadamente.
Essa é a argumentação fei ta pelo nosso Governa dor, que, por estar fazendo um governo bastante
limpo e empreendedor, merece que tenhamos a al -
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tivez de creditar a S. Exª toda a argumentação nes se sentido, o que me pare ce bastante razoável. Não
se cobra por taxa de administração, mas se fornece
recurso a fim de capacitar as pessoas. É óbvio que,
se a taxa de administração fosse nesse patamar, a
situação mereceria investigação. Aliás, o Ministério
Púbico, por intermédio do Promotor Abrão Amisy
Neto, já promoveu a aber tura de um procedimento
preliminar, pe dindo explicações, que já foram pres tadas pelo Governo ao Promotor de Jus tiça, que, a
partir daí, formará sua convicção. Ou seja, não houve prejuízo ao Erário porque não houve repasse. Da
mesma forma, não houve acu sação do jornal Folha
de S.Paulo em relação a re cursos de qualquer espécie. Mas há, sim, uma justificativa bas tante razoável, mesmo porque não se fixou o patamar de
36%. É até 36%, podendo ser de 1%, 2%, 3%, 5%,
10% dos recursos, a fim de que as pesso as pos sam
se beneficiar do empréstimo, preparando-se e tam bém a seus empregados, que virão, na turalmente,
da constituição de uma microempresa. Daí por que
me pa rece que não há uma indisposição entre o Governo do Estado e o jornal Folha de S.Paulo, as sim
como acredi to que o Senador Ma guito Vilela cum priu o dever de aler tar a sociedade de que o empre endimento po deria ser lesivo. S. Exª tem uma preocupação nobre, justificável, na qualidade de repre sentante do Estado. Mas as explicações formuladas
pelo Governador foram bas tante razoáveis, se de ram a contento, fazem jus à sua história como Go vernador do Estado. Naturalmente o próprio Minis tério Pú blico ainda não tomou providência al guma,
uma vez que até o presente momento nenhuma in correção ficou efetivamente demonstrada. Daí por
que quero elogiar o pronunciamento que V. Exª faz.
Adiro incondicionalmente a ele, ressaltando que
nada aconteceu por que ne nhum recurso foi passado. Há um questionamento pú blico a esse respeito e
também uma justificativa pública bastante razoável.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Agradeço o pronunciamento de V. Exª e a benevolência do Presidente.
Por último, informo que o próprio Governador
endereçou ofício à Procuradora-Geral de Justiça do
Estado de Goiás, solicitando que também procedesse à investigação, a fim de dar maior transparência ao
assunto.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SIQUEIRA
CAMPOS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210 do
Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes) – Conce do a palavra ao nobre Senador Paulo Paim, para uma
comunicação inadiável, nos termos do art. 158, § 2º,
do Regimento Inter no. S. Exª dispõe de cinco minu tos para sua co municação.
A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT –
PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes) – Pela
ordem, con ce do a pa lavra à Sena dor Ana Júlia Ca repa.
A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT –
PA) – Obriga da, Sr. Presidente. Gosta ria de pedir
ins cri ção pela Liderança do PT.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes) – V. Exª
está ins cri ta e pode rá fazer uso da palavra após o
orador inscri to, Se nador De móstenes Torres, de
acor do com o crité rio de alter nân cia en tre um ora dor ins cri to e uma so licitação pela li derança ou
para co municação ina diável.
Com a pa lavra o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS. Para co mu ni ca ção ina diável. Sem revi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, uso a pa la vra para des ta car que
tra mi ta na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos a
Men sa gem nº 179, de 2003, de au to ria do Poder
Exe cu ti vo, que au to ri za a Pre fe i tu ra de Por to Ale gre a fa zer uma ope ra ção de cré di to ex ter no da or dem de US$27,5 mi lhões, para o fi nan ci a men to
de par te da ca pi tal, prin ci pal men te na zona nor te,
me lho ran do, as sim, a en tra da da ca pi tal gaúcha.
O Pro grama tem por ob jetivo dar qualidade
de vida à po pu la ção de Porto Ale gre, por meio de
ações que buscam melho ri as das con di ções no
campo da habitação, reestruturação, valorização
paisagística da re gião nor te da ci dade, além de
pro mo ver ações de ge ração de alternativas de em prego, renda e apoio comu ni tá rio à popu la ção re si dente.
Esse empréstimo, Sr. Presi den te, é fru to de
am plo acordo. O con trato feito com o Fundo Fi nan ceiro para o De senvolvimento da Bacia do Prata,
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Fonplata, já conta com o apoio de diversos órgãos nacionais e internacionais.
Eu tam bém gos ta ria de di zer que o Re la tor
da ma té ria é o no bre Se na dor Sér gio Ca bral, que
já an te ci pou sua po si ção em pare cer favo rá vel,
para que a ma té ria seja apre ci a da rapi da men te.
Cum pri men to o Pre feito João Verle por essa
iniciativa e tam bém por ter encaminhado à Câ mara
de Ve re a do res da capi tal um pro jeto de lei que ga rante 12% das vagas daquela Pre feitura aos afro descendentes, exemplo se guido também pela Câ mara de Vereadores de Canoas.
Para concluir, in formo a Casa que rece bi hoje
em meu ga binete a Se cretária-Executiva da Rede
Feminista de Saú de, Fátima Oli veira; a Se cretá ria-Adjunta da Rede Femi nis ta de Saú de, Ana Ma ria da Sil va So ares; e ainda a pes quisadora e re da tora do dos siê Assi me tri as Raciais no Brasil, Srª
Wânia Sant’Anna.
Esse dos siê, Sr. Presi den te, que con si de ro
de suma im por tân cia, con tri bu i rá mu i to para que
esta Casa apro ve o Esta tu to da Igual da de Ra cial
e So ci al Ele de mons tra, de po is de es tu do re a li za do em pra ti ca men te todo o País, que a dis cri mi na ção so ci al no Bra sil não é so men te de faixa de po bre za, como al guns citam, mas tam bém ra ci al.
Gos ta ría mos de lem brar que o dos siê fez um es tu do de ta lha do, abran gen do os Estados de Ala go as, Pa ra í ba, Ma ranhão, Per nam bu co, Pi a uí, Ce ará, Ba hia, Ser gi pe, Rio Gran de do Nor te e Rio
Gran de do Sul.
Sr. Presidente, enca mi nho à Mesa o dos siê
que hoje re cebi, pela sua im por tân cia, para que
conste nos Ana is.
Era o que eu ti nha a di zer.
Obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PAULO PAIM EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210 do
Regimento Interno.)
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Constata-se que os afro-descentes da Região Sul têm o maior registro de cobertura
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A análise de gênero etário sobre o
fenômeno do analfabetismo revela outros
conornos preocupantes
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A taxa de analfabetismo dos meninos afrodescendentes é quase quatro vezes mais elevada
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Em 2001, para o Brasil como um todo,
verificamos que os brasileiros 10% mais
ricos são 23,6 vezes mais ricos que os
brasileiros 40% mais pobres
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Na Região Nordeste a propriação de renda
entre a populaçao branca demonstra ser a
mais expressiva do país.
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No que diz respeito ao fenômeno da homens afro-sescentes exibido os percentuais
mais elevados, respectivamente,
22,0% e 21,6%
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Fonte: IBGE/PNAD/Micodados. Elaboração: IPEA/DISOC.
Nota: Exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá
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Nota: Exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá
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Em 2001, 16,1% das crianças afro-descentes entre 10 e 15 anos estavam
ocupadas, enquanto as brancas na mesma situação totalizavam 11,5%

Fonte: IBGE/PNAD/Micodados. Elaboração: IPEA/DISOC.
Nota: (1) Exclusive a população ru ral de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. (2) O último décimo foi substituido em centésimos para captara
a parcela mais rica da população (1%).
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O elevado percentual de afro-descentes morando em áreas de assentamentos
subnormais (favelas) expressa e
desigualdade
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Em 1992, a população afro-descendente ocupada ganhava 48,6% dos rendimentos auferidos pela
população branca ocupada
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No caso das mulheres afro-descendentes ocupadas,
essas ganhavam, em 1992, 78,6% dos rendimentos
auferidos pelas mulheres brancas ocupadas.
Em 2001, apesar do avanso expressivo,
o percentual era de 50%
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Durante o discurso do Sr. Paulo Paim,
o Sr. Papaléo Paes deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pela Sra. Serys
Slhessarenko, Suplente de Secretário.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko) –
V. Exª será atendido nos termos regimentais.
Concedo a palavra, pela ordem de inscrição, ao
Senador Demóstenes Torres. S. Exª dispõe de cin qüenta minutos, entretanto acreditamos que contribu irá para que os outros Senadores tenham a possibili dade de falar, usando apenas vinte minutos.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora dor.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, “E na
gente deu o hábito/De caminhar pelas trevas/De murmurar entre as pregas/De tirar leite das pedras/De ver
o tempo correr” – Chico Buarque.
Se houve um consenso sobre a reunião ministe rial da Organização Mundial do Comércio é de que a
cúpula que deveria decidir sobre a liberalização das
relações comerciais fracassou e os maiores perdedo res são os países do Terceiro Mundo. O Banco Mundi al calcula que 144 milhões de pessoas sairiam da po breza em médio prazo se um acordo tivesse sido pactuado em Cancún. O malogro das negociações se
deve à intransigência da União Européia quanto à
adoção de regras para investimentos por empresas
multinacionais nos países em desenvolvimento, entre
outras imposições.
Na reunião de Cancún, mais uma vez a qualida de da diplomacia brasileira, liderada pelo Ministro
Celso Amorim e composta pelos Ministros Luiz Fer nando Furlan e Roberto Rodrigues, fez uma grande
diferença ao conseguir situar na agenda de entendi mentos os subsídios aos produtos primários, mas o
resultado, conforme declarou o prudente Ministro da
Agricultura, não pode ser considerado positivo, “é melhor não ter acordo do que ter um mau acordo”, disse
o Ministro. O ex-Ministro e Deputado Federal Delfim
Neto manifestou opinião muito bem abalizada de que
não esperava outro desfecho, considerando-se que é
mais retórico o desejo do livre comércio. Já o brilhante
Senador Aloizio Mercadante não só admitiu o recuo
como fez prognósticos de que as frustradas negocia ções de Cancún podem prejudicar as negociações
sobre a Área de Livre Comércio das Américas (Alca).
O Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú blica, Luiz Inácio Lula da Silva, ontem abriu a rodada
de solenidades da semana para anunciar que a reunião de cúpula da Organização Mundial do Comércio
“traz uma novidade extraordinária nas relações do

Setembro de 2003

Brasil com o mundo desenvolvido”. Referia-se à posição de liderança que o Itamaraty exerceu em relação
ao bloco das nações em desenvolvimento, o G-22. É
natural o destaque do Brasil, mas nada justifica o arroubo de pan-americanismo do Presidente Lula. Será
que Sua Excelência se imagina um glorioso San Martin? A impressão que o primeiro mandatário deixou
em seu pronunciamento é de que se os Estados Unidos e a União Européia não quiserem um acordo, até
o ano que finda o Presidente Lula, em pessoa, seguirá em missão internacional à busca de negócios das
arábias com os continentes africano e asiático e o
Oriente Médio.
Srªs e Srs. Senadores, não é a primeira vez que
o Brasil encontra resistência na hegemonia comercial
dos países ricos e promove guinada terceiro-mundista. O Presidente Lula inspirou-se no regime militar e,
de forma piorada, pretende repristinar a política do
“pragmatismo responsável do ex-Ministro das Relações Exteriores, Antônio Francisco Azeredo da Silveira. Após a crise do petróleo de 1973, o Brasil, que ti nha uma dependência brutal do combustível fóssil no
seu pacote energético, teve uma recaída em direção
do Movimento dos Não-Alinhados, um conclave de
regimes autoritários pseudo-marxistas e repúblicas
de banana que propunha a união dos países depauperados contra os poderosos do hemisfério Norte.
O Presidente Lula vai fazer longas viagens pelo
oriente em busca de um objetivo improvável. Com
certeza, será condecorado por ditadores sanguinários, fará discursos redencionistas em nome dos humilhados e ofendidos, possivelmente, considerando-se
a propensão do Presidente Lula a mímicas sinfônicas, usará indumentária de tribo africana, mas dificilmente conseguirá pacto comercial consistente. A
idéia de liderança do Brasil no cenário mundial passa
muito mais pela nossa capacidade de ter competitividade econômica do que na fantasia do Presidente
Lula de ser o porta-voz do antiimperalismo. Na verdade, o que apequena o Brasil e impede o implemento
do conceito de desenvolvimento sustentável, muitas
vezes, são obstáculos criados pelo próprio País e que
não têm muita relação com as idiossincrasias externas, embora seja axiomática a indiferença do eixo
euro-americano em relação à medida do abismo em
que se encontram as nações periféricas.
A pedido do Ministério das Relações Exteriores,
o Banco Mundial realizou um interessante estudo
chamado “Barreiras Jurídicas, Políticas e Administrativas aos investimentos no Brasil”. Patrocinado pelo
Embaixador Vilalva, dividido em dois volumes, o tra balho fez um diagnóstico completo dos mecanismos
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do custo Brasil que afugentam o ingresso de capital
de longo prazo, principalmente o destinado a produzir
com vistas ao mercado externo. Trata-se de uma rela ção de gravames tarifários e não tarifários que dificul tam a entrada dos investimentos estrangeiros diretos
com a finalidade de exportação e cuja remoção é ele mentar para que o Brasil adquira personalidade no
mercado global.
O estudo do Banco Mundial demonstra que, por
conta da vigência de ranços das ordenações colonia is portuguesas no Brasil, que alimentam a burocracia
de alto custo e baixa taxa de eficiência, o País não
consegue se integrar à economia planetária e, por
isso, não se beneficia dos ganhos que isso poderia
representar. E a distância é longa, Sras e Srs. Sena dores. O Relatório de Competitividade Global do Fó rum Econômico Mundial classifica o Brasil em 46º lu gar entre os países no tocante ao tempo gasto com a
burocracia governamental e às condições administra tivas para o estabelecimento de novas empresas; e
em 48º no que se refere a regulamentações onerosas.
As empresas instaladas no País consomem 7,6% do
seu tempo para decifrar uma legislação confusa, o
que situa o Brasil, no continente que o Presidente
Lula pretende liderar, só atrás do Haiti.
Segundo dados citados no trabalho, o Brasil
perde anualmente alguma coisa próxima de US$40
bilhões por conta das barreiras desnecessárias, que
passam por formalidades excessivas; sistema tributá rio complexo e asfixiante; regime trabalhista ultrapas sado e extremamente oneroso quando se afere o custo do trabalhador; falta de seriedade no trato da trans ferência de tecnologia; insegurança jurídica dos con tratos, especialmente instabilidade das leis e regula mentos que se alteram ao sabor de casuísmos gerais;
quadro insuportável de violência e desconfiança no
Poder Judiciário. O documento traz uma percepção
preocupante que o investidor tem da atividade da ma gistratura: “Os Tribunais são vistos como lentos, ineficientes e burocráticos. Os juízes são geralmente con siderados jovens, inexperientes, preguiçosos e fre qüentemente corruptos. Os processos nos Tribunais
podem durar muitos anos, com incontáveis recursos
que podem ser interpostos contra decisões de qual quer tipo dos tribunais inferiores”.
Até atos corriqueiros, como aquisição de imóve is e entrada de executivos estrangeiros no País, são
barreiras levantadas aos investimentos. Conforme re vela o relatório do Banco Mundial, da compra do imó vel até o registro imobiliário, são oito etapas que a
empresa tem de percorrer em repartições estaduais e
municipais, onde deverá obter nove licenças e alva -
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rás, o que desestimula o investidor. Ao comentar a
modorrenta máquina administrativa do Governo bra sileiro para a concessão de vistos e licença de trabalho, que pode demandar seis meses, o documento
chega a ser irônico e ressalta que as “multinacionais
não trazem talentos para o País com o objetivo de entretenimento”.
Enquanto no Brasil para se constituir uma sociedade anônima são necessários, em média, 60 dias,
no Chile, em Hong Kong, na Malásia e em Cingapura,
isso é tarefa para um único dia. Há um dado curioso
no estudo, que é a empáfia dos agentes da alta burocracia. A líder de tecnologia Intel teve a intenção de
instalar em território nacional uma usina de montagem e teste de semicondutores, com investimentos
previstos de U$300 milhões. Esbarrou no nariz empinado da tecnocracia de Brasília e decidiu ir para a
Costa Rica.
O estudo salienta que a criminalidade é um dos
fatores que mais influenciam o entendimento negativo que os investidores têm do Brasil e, conforme te nho apresentado nesta Casa, aponta que a educação
é um dos caminhos mais seguros para resolver o problema da violência. Aliás, num País em que o Ministro
da Justiça vai participar de uma passeata contra a violência, já não temos mais a quem reclamar, a não
ser o próprio bispo.
Por fim, o estudo do Banco Mundial lamenta a irresponsável perda de tempo do Brasil em fazer uma
reforma tributária e remover as barreiras arrecadadoras que puxam o freio de mão do crescimento sustentável. Um exemplo das perversidades do sistema é
mensurada na carga fiscal sobre o capital no setor industrial brasileiro. Do total de 35,5%, taxa aferida com
base em dados de 1999, 19,1% incidiram sobre a renda e os outros 16,4% eram impostos cujos fatos geradores não tinham relação com os lucros e constituíam-se das armadilhas fiscais que historicamente saciam a gula de um Estado pródigo e corrupto.
Infelizmente, o Governo Lula, no afã de impor
um remendo arrecadador ao País, fez com que as reformas perdessem o rumo, mas o Senado Federal
não pode postergar a missão de reescrever uma pro posta de sistema tributário digno do País. Como asseverou o sempre sagaz Senador Arthur Virgílio, “esse
projeto se amonstregou”. E esta Casa tem o dever de
trazer conteúdo de razoabilidade à matéria.
O Presidente Lula ontem afirmou que os Governadores assinaram as reformas em ato público e co brou o endosso, como se os Estados não tivessem do
que reclamar. Entretanto, é bom que se frise que os
representantes das Unidades da Federação foram
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signatários de um documento que não tinham lido e
que estava repleto de expedientes draconianos.
Hoje, os Governadores reconhecem que come teram um erro e estão conscientes de que é uma te meridade a renúncia à instituição do Imposto de Cir culação de Mercadorias e Serviços. Foi por intermé dio das políticas de incentivo fiscal do tributo que os
Estados emergentes cresceram acima da média naci onal.
Goiás, governado pelo Governador Marconi Perillo, é um exemplo evidente do êxito da iniciativa.
Toda a política de desenvolvimento do Estado foi calcada nos incentivos fiscais. O texto aprovado na Câ mara dos Deputados estabeleceu um prazo de onze
anos para acabar com todos os benefícios, e isso re presentará um retrocesso à economia local. Goiás
voltará à condição de exportador de produtos primári os, o que é muito grave, pois é justamente na verticali zação da produção que se geram emprego e renda.
Em Goiás, a maioria das empresas goza de in centivos por mais de 15 anos. Como foi aprovado um
prazo menor na Reforma, cria-se um problema nos
contratos já pactuados. As empresas beneficiadas fizeram um cronograma de longo prazo para estabele cer os seus investimentos e é curial a manutenção do
desenvolvimento do Centro-Oeste que se aprove o
período de mais três anos para a concessão de novos
benefícios fiscais e, quanto aos atuais benefícios já
concedidos, que permaneçam por mais 15 anos. É o
tempo que o Estado precisa para elaborar um “plano
B” de desenvolvimento.
Srªs e Srs. Senadores, para se ter noção dos
prejuízos de Goiás, caso o texto da Reforma Tributá ria fosse aprovado com a redação atual, 369 projetos
empresariais que estão em andamento para a con cessão de benefícios fiscais deixariam de se concreti zar, sem contar as perdas anuais de receita fiscal.
O Sr. César Borges (PFL – BA) – Senador De móstenes, V. Exª me permite um aparte?
O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Concedo o aparte a V. Exª com imenso prazer, Sena dor César Borges.
O Sr. César Borges (PFL – BA) – Senador De móstenes Torres, ouvia o pronunciamento de V. Exª e
não poderia, de forma alguma, deixar de me agregar
a suas preocupações e contestações com relação à
reforma tributária. V. Exª tem se notabilizado, nesta
Casa, como um grande Senador, principalmente pelo
lado jurídico – porque V. Exª tem essa formação –,
mas também se mostra preocupado com o setor eco nômico e com o desenvolvimento do Estado de Go -
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iás, e, por via de conseqüência, de todos os Estados
brasileiros, pela falta de uma política de desenvolvimento e de combate às desigualdades regionais, de
uma política definida, de longo prazo, com objetivos
claros, explícitos. Infelizmente, por falta dessa política
– que o País não tem há muito tempo e este Governo,
até agora, também não deu demonstração de que deseja implantar no País a regionalização do desenvolvimento –, foi necessário que os Estados brasileiros
fizessem esse trabalho, com sacrifício de suas contas
públicas, fazendo inversões importantes para atrair
indústrias, pois, do contrário, estariam todas concentradas no Estado de São Paulo ou, no máximo, em vetores de São Paulo para Belo Horizonte, de São Paulo
para Porto Alegre, de São Paulo para Rio de Janeiro,
e nada iria para o Centro-Oeste, nem para o Nordeste
brasileiro. Então, foi à custa da nossa competitividade,
pelas boas administrações que tais Estados conseguiram efetivar, que os Estados foram à luta para atrair as referidas empresas. Fizeram isso porque estavam preparados, tinham capacidade de investir no setor social da infra-estrutura e na atração de investimentos. Entretanto, agora vem o Governo praticamente destruir o pacto federativo por meio desta Re forma Tributária, impedindo que os Estados possam
sequer honrar os compromissos assumidos e que re volucionaram o desenvolvimento do Estado de V. Exª
e do meu. Foi assim no Governo de Antonio Carlos
Magalhães, de Paulo Souto e no meu. Historicamente, pela primeira vez, uma indústria automobilística, a
Ford, foi instalada no Nordeste brasileiro, com compromissos assumidos a médio e longo prazo que têm
que ser necessariamente honrados. Sei que o Estado
de V. Exª também assumiu esses mesmos compromissos com indústrias ali instaladas. Portanto, Senador Demóstenes Torres, incorporo meu raciocínio in teiramente ao seu discurso. A Casa certa, onde devemos fazer valer os compromissos assumidos pelo
nosso Estado é o Senado Federal. Nós, todos os Se nadores, pois aqui representamos nossos Estados,
devemos nos unir para que possamos manter essa
que foi a única arma disponível para o desenvolvimento de nossos Estados. Parabéns! Sou totalmente
solidário e tenho orgulho do pronunciamento de V.
Exª, que, além de ser um grande Senador, pertence
ao meu Partido, ao PFL.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Muito obrigado, nobre Senador César Borges. Semana passado, tive oportunidade de, em pronunciamento, falar do efeito dos incentivos fiscais em Estados
bem organizados, quando tive oportunidade e o pra zer de lembrar a Bahia, suas grandes administrações,
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especialmente a de V. Exª. A Bahia pôde crescer, ser
competitiva, e, agora, o Governo Federal quer sim plesmente fazer com que nossos Estados, novamen te, voltem à condição de miserabilidade em que se
encontravam.
Não permitiremos que isso aconteça! Estados
como Bahia e Goiás são exemplos para o mundo. É
bom que se diga que o oeste baiano é produtor extra ordinário, fantástico de soja. Temos, em nossos Esta dos, uma verdadeira revolução. Hoje, o Brasil tem su perávit em sua balança comercial graças ao agrone gócio e à sua verticalização. E, no caso da Bahia, a
atração de uma montadora como a Ford; e, em Goiás,
uma montadora como a Mitsubishi.
Então, não podemos deixar que essas empre sas batam asas de nossos Estados em busca de ou tras paragens. O que o Governo Federal quer é continuar beneficiando os Estados mais ricos da Federa ção, o que simplesmente representa a entronização o
atraso.
Concordo com V. Exª e lhe agradeço o aparte,
principalmente pela qualidade do aparte. Fico muito
feliz em poder ter ouvido V. Exª.
Para se ter uma idéia, Senador, as perdas anua is de receita fiscal estão estimadas em R$100 mi lhões devido à redução das alíquotas dos produtos
primários; R$15 milhões com as quedas provenientes
do setor farmacêutico; e de R$3,9 bilhões, ao longo
dos próximos oito anos, com o fim do diferencial de
alíquotas nas transações interestaduais. Um Estado
como Goiás ou outro como a Bahia, que ainda têm
números mais expressivos de perdas, certamente
não conseguirão sobreviver a uma reforma desastra da como essa.
O Senado representa os Estados, como disse V.
Exª, e deve expressar a porção da sua soberania con ferida pela Constituição, alterando o texto aprovado
na Câmara dos Deputados, que é um achincalhe ao
bom-senso. A Reforma Tributária perdeu o rumo por que partiu de um texto ruim, que não atende aos setores produtivos, inviabiliza os Estados emergentes, deixa os Municípios a ver navios e aumenta o peso fiscal
na conta do contribuinte. Uma alteração deste por te
não pode ser feita a toque de caixa, como pretende o
Palácio do Planalto. O Senado deve, com altivez, dis cutir a matéria à exaustão e construir uma proposta
que indique visibilidade de futuro para essa Nação
cansada de ser o fígado de Prometeu.
Muito obrigado.
A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA) –
Srª Presidente, peço a palavra pela Liderança do PT.
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko) –
Pela Liderança, com a palavra a Senadora Ana Júlia
Carepa, por 20 minutos, para comunicação de interesse partidário, nos termos do art.14, II, b, do Regimento Interno.
A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA.
Como Líder. Sem revisão do oradora.) – Serei breve,
Srª Presidente.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, mais
uma vez, venho à tribuna deste Senado para falar da
questão agrária. E lamentavelmente o faço devido a
mais uma situação de violência ocorrida no Estado do
Pará.
Antes, contudo, eu gostaria de informar que venho de uma audiência no Ministério da Justiça, onde
tratamos desse e de outros assuntos. Lá estivemos,
juntamente com o Vereador Paulo Fonteles, com o
Deputado Federal Daniel, membro da Comissão de
Direitos Humanos da Câmara, com o Deputado Federal Jamil Haddad, com o Vereador Arnaldo Jordy e
com Vereadores de Belém do Pará. Fomos ao Ministro da Justiça entregar um dossiê e solicitar providências para a situação em que se encontra o Vereador
Paulo Fonteles, filho do advogado e ex-Deputado
Estadual Paulo Fonteles, supostamente assassinado
a mando do Sr. Josiel Martins.
O Paulinho Fonteles, como é mais conhecido,
Vereador em Belém do Pará, está sendo ameaçado
de morte exatamente por esse cidadão chamado Josiel Martins. Esse fato já foi denunciado na imprensa
local. Josiel Martins já teve a sua prisão decretada
pela morte de um genro, mas está foragido.
Na verdade, há um apelo para que se faça uma
grande audiência pública no Estado com os órgãos
de segurança pública do Pará, a fim de que a impunidade não volte a imperar no meu Estado. E não que remos mais aquela história de apenas chorar os nos sos mortos; queremos evitar as mortes. Não queremos que o Paulinho Fonteles, na verdade, seja assassinado como foi o seu pai, que era um grande lutador,
um advogado defensor de trabalhadores rurais. Por
isso fomos ao Ministério da Justiça, onde fomos muito
bem acolhidos pelo Ministro, Dr. Márcio Thomaz Bastos. Contamos também com a presença do Dr. Dou glas, do Ministério da Justiça, e do Dr. Pedro, da Se cretaria Nacional de Direitos Humanos.
Debatemos outro assunto com o Ministro referente exatamente ao tema que abordarei em seguida.
Em trinta anos, há o registro de 700 trabalhadores rurais assassinados no Estado do Pará, mas, até
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hoje, apenas um único fazendeiro sentou-se no ban co dos réus como mandante dos crimes.
Foi lá também que ocorreu o assassinato de 19
trabalhadores sem-terra, no Município de Eldorado
dos Carajás, sendo os comandantes da operação po licial os únicos condenados até o momento.
Esse histórico, infelizmente, se é mais brutal no
Pará, não difere muito do que ocorre pelo País afora e
contribui para que os trabalhadores rurais confiem
cada vez menos na Justiça como o árbitro desses
conflitos.
Desta feita, aconteceu uma chacina com 8 pessoas na Fazenda Primavera, distante 180 quilômetros
do Município de São Félix do Xingu. Essas pessoas
eram 7 trabalhadores rurais e o dono da fazenda.
Conforme depoimento de um Cabo da Polícia Militar,
Leidivaldo Souza, que foi um dos que chegou ao local
do crime, publica hoje o jornal O Liberal, que é do
meu Estado, a seguinte descrição:
Eles [os pistoleiros assassinos] chega ram pela frente do barraco, quando os trabalhadores repousavam após o almoço. De ram logo dois disparos em dois agricultores
que estavam na rede, com arma calibre 12.
Os demais eles conseguiram dominar. Man daram deitar de bruços no chão e mataram
com um tiro na cabeça. [Morreram com um
tiro na nuca.] Todos morreram com tiro na
cabeça, só um, Eliseu, que morreu com um
tiro na costela, perto do coração. Ao todo foram disparados dezenove tiros. Todas as ví timas eram homens adultos.
Existem sobreviventes desse massacre e já es tão em Belém sob proteção policial. Eram duas pes soas que haviam saído para buscar sementes. Com
certeza, serão muito úteis para que se possa desven dar a verdadeira causa desse episódio. Mas é preciso
que o massacre ao menos sirva para que venha a pú blico a grave situação da região conhecida como “Ter ra do Meio”. Trata-se de uma área não claramente de lineada, mas em geral tida como limitada, ao norte,
pelo rio Amazonas, o rio Tapajós e a Rodovia Cuia bá/Santarém; ao leste, pela bacia do rio Xingu e, ao
sul, pelos limites do Município de Altamira.
Tem predominado na região a exploração ilegal
de madeiras nobres, como o mogno, sendo grande a
incidência de trabalho escravo nessa região. Talvez a
região com a maior incidência de trabalho escravo
seja exatamente a chamada Terra do Meio. Nessa re gião também, o crescimento do tráfico de drogas é
cada vez maior, e avulta a ausência do Poder Público
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em todas as suas esferas, o que tem transformado
aquela região em terra sem lei, da qual a recente chacina é, infelizmente, somente mais um triste exemplo.
No ano passado, um cidadão da liderança dos
trabalhadores, chamado Brasília, também foi assassinado.
Ações violentas como essas têm um claro obje tivo: causar o pânico entre trabalhadores e pequenos
produtores rurais, para favorecer a entrada de grileiros, madeireiros ilegais e traficantes na região.
O Estado brasileiro não pode coonestar com
esse verdadeiro faroeste que se instalou no Pará. É
urgente a constituição de uma ampla força-tarefa que
englobe o Governo Estadual e seus órgãos de segurança pública, porque é uma questão de segurança e
o Governo Federal, se necessário com a participação
das Forças Armadas para a regularização fundiária e
ordenamento territorial na região.
Fizemos um apelo ao Ministro para que de imediato o Ministério da Justiça, junto com a Polícia Federal, junto com as forças de segurança do Estado,
junto com as Forças Armadas, faça uma Operação
Desarmamento naquela região. Não é possível viver,
em pleno século XXI, num local onde o que tem imperado é a lei da força e não a força da lei. Não queremos mais isso.
É preciso que o Poder Judiciário – e vi algumas
críticas que me deixaram absolutamente espantada –
também assuma sua responsabilidade, pois não basta reclamar da “falta de energia para decidir sobre a
reforma agrária”, enquanto seguidas decisões judiciais acabam dando guarida à impunidade que tem
sido a regra nos crimes contra trabalhadores rurais.
Isso quando não se anulam decretos de desapropriação para fins de reforma agrária como recentemente
decidiu, por maioria, o Supremo Tribunal Federal.
Espero que esse fato sirva para mobilizar Governo e sociedade, para impedirmos que se crie um
território apartado de nosso Estado democrático de
direito ali no oeste do Pará, na Terra do Meio. E que
todos assumam sua responsabilidade.
Quero dizer que não é um crime, não se caracteriza como tal, as próprias investigações caminham
para isso. Não se trata, na verdade, de um crime em
que trabalhadores sem terra ocuparam... Não, não
tem a ver. Na verdade se trata de uma região onde há
um grupo de pistoleiros, de bandidos. Eu diria inclusive o seguinte: que os fazendeiros e os madeireiros
sérios com certeza não devem estar satisfeitos, porque ali há bandidos travestidos de fazendeiros, bandidos travestidos de madeireiros em conluio com o tráfi-
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co de drogas naquela região. Isso é seriíssimo e tem
crescido. Precisamos tomar uma atitude.
O Sr. Ministro da Justiça afirmou claramente que
já existe um grupo da Polícia Federal fazendo um tra balho de inteligência na área e vai aguardar esse rela tório imediato até para avaliar a nossa proposta de
uma Operação de Desarmamento que envolve não
só todos os órgãos de segurança e até as Forças
Armadas, mas os Ministérios do Meio Ambiente e do
Desenvolvimento Agrário para a regularização fun diária e ordenamento territorial na região.
Infelizmente temos que vir à tribuna, mais uma
vez, falar de uma chacina no Estado do Pará, que é o
Estado campeão de morte, campeão de vio lência no
campo. Trata-se de um crime de segurança pública.
Faço um apelo daqui desta tribuna ao Governa dor do Estado para que tome providências, porque
não é de hoje que aquela região é uma terra sem lei;
que o efetivo da Polícia Militar é absolutamente inó cuo para aquela região, uma região de conhecida tensão em que todos reconhecem que a ação desses
pistoleiros invadindo, matando e expulsando traba lhadores é exatamente para facilitar a ação desses
grileiros que vêm explorar terras indígenas, explorar a
madeira nobre da região sem contribuir para o desen volvimento, e muitos, como disse, em parceria com o
tráfico de drogas.
Portanto, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores
e todos que nos ouvem e nos vêem no Brasil inteiro,
parabenizo o Ministro da Justiça, que assumiu o com promisso de tomar as atitudes necessárias. Entendo
que tais atitudes devem ser tomadas conjuntamente
por todos os Poderes. Essa é uma responsabilidade
de todos nós, de todos os setores da sociedade. Esse
é um desafio não apenas para as diversas esferas do
Poder Público – federal, estadual e municipal –, mas
também para a sociedade civil. Devemos estar sem pre atentos e de olhos abertos. Não podemos jamais
ser coniventes com essa situação. Isso vem referen dar o que tenho dito: não temos de fazer nenhum tipo
de CPI do MST, pois, infelizmente, nos últimos tem pos, em meu Estado, quem tem praticado as ações
mais violentas não têm sido os trabalhadores, mas
grupos de fazendeiros, como salientei na semana
passada. Alguns, repito, nem sequer podem levar o título de fazendeiros; são bandidos travestidos de fazendeiros, bandidos travestidos de madeireiros, que
atuam na ilegalidade.
É uma situação que merece de todos nós sensi bilidade. Com certeza, o Poder Executivo está toman do as devidas providências e o Poder Judiciário, em
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vez de fazer declarações incorretas, deveria ajudar e
não atrapalhar.
Muito obrigada.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO
DA SRA. SENADORA ANA JÚLIA
CAREPA.
A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA) –
Sr. Presidente, Srªs. Sr.s Senadores, mais uma vez,
venho à tribuna do senado para falar da questão agrária e lamentavelmente, mais uma vez o faço por conta
de uma situação ocorrida em meu estado o Pará.
Em trinta anos, há o registro de 700 trabalhadores rurais assassinados no Pará, sendo que até hoje
um único fazendeiro sentou-se como mandante no
banco dos réus.
Foi lá também que ocorreu o assassinato de 19
trabalhadores sem-terra em Eldorado de Carajás,
sendo os comandantes da operação policial os úni cos condenados até o momento.
Esse histórico, infelizmente, se é mais brutal no
Pará, não difere muito do que ocorre pelo país afora,
e contribui para que os trabalhadores rurais confiem
cada vez menos na Justiça como árbitro desses conflitos.
Desta feita, tratou-se da chacina de oito pessoas na fazenda Primavera, distante 180 Km do município de São Felix do Xingu. Conforme depoimento do
cabo da PM Leidivaldo Souza, que foi um dos que
chegou ao local do crime, publicado no jornal O Liberal de hoje, temos a seguinte descrição:“Eles ( pistoleiros/assassinos) chegaram pela frente do barraco,
quando os trabalhadores repousavam após o almoço.
Deram logo dois disparos em dois ( agricultores) que
estavam na rede, com arma calibre 12.Os demais
eles conseguiram dominar. Mandaram deitar de bru ços no chão e mataram co tiro na cabeça. Todos morreram com tiro na cabeça, só um, Eliseu, que morreu
com u tiro na costela perto do coração. Ao todo foram
disparados 19 tiros. Todas as vítimas eram homens
adultos”.
Existem sobreviventes desse massacre que já
estão em Belém sob proteção policial, e devem ser
úteis no desvencilhar deste episódio. Entretanto, é
preciso que o massacre ao menos sirva para que ve nha a público a grave situação da região conhecida
como “ Terra do Meio”. Trata-se de uma área não claramente delineada, mas em geral tida como limitada
ao norte pelo rio Amazonas, pelo rio Tapajós e pela
rodovia Cuiabá-Santarém; a leste pela bacia do rio
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Xingu e ao sul pelos limites do município de Altamira
no Pará.
Tem predominado na região a exploração ilegal
de madeiras nobres, como o mogno, sendo grande a
incidência de trabalho escravo e o crescimento do trá fico de drogas. Principalmente, avulta a ausência do
Poder Público em todas suas esferas, o que tem
transformado aquela região em terra sem lei da qual a
recente chacina é, infelizmente, somente mais um
triste exemplo.
Claramente as ações violentas como esta tem
um claro objetivo : causar o pânico entre trabalhado res e pequenos produtores rurais, para favorecer a
entrada de grileiros, madeireiros ilegais e traficantes
na região.
O Estado brasileiro não pode coonestar com
este verdadeiro faroeste que se instalou no Pará . É
urgente a constituição de uma ampla força tarefa, que
englobe governo Estadual e Federal, inclusive se ne cessário com a participação das Forças Armadas,
para regularização fundiária e ordenamento territorial
na região.
É preciso que o Poder Judiciário também assu ma sua responsabilidade, pois não basta reclamar de
“falta de energia para decidir sobre a reforma agrária”
, enquanto seguidas decisões judiciais acabam dan do guarida à impunidade que tem sido a regra nos crimes contra trabalhadores rurais . Isso quando não se
anula decretos de desapropriação para fins de refor ma agrária, como recentemente decidiu , por maioria,
o STF.
Espero que este fato sirva para mobilizar gover no e sociedade, para impedirmos que se crie um terri tório apartado de nosso estado democrático de direi to no oeste do Pará.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko) –
Com a palavra, pela ordem de inscrição, o Senador
Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de iniciar
meu pronunciamento sobre os portadores de deficiência e seus direitos, gostaria, mais uma vez, de
chamar a atenção do Governo Federal, do Ministério
dos Transportes e do Dnit para a situação das nossas
rodovias federais.
V. Exª, Srª Presidente, também tem debatido,
constantemente na tribuna desta Casa, a situação
caótica em que se encontram nossas BRs. O meu
Estado vem sendo penalizado pela precariedade da
BR-364, da divisa do Mato Grosso com Rondônia, na
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cidade de Vilhena, até a divisa de Rondônia com o
Acre, na cidade de Extrema e em Nova Califórnia.
Há oito meses, venho falando nesta Casa sobre
essa situação. O Dnit, infelizmente, ainda não teve as
condições, não sei se financeiras ou técnicas, porque
é inadmissível que em oito meses um órgão não te nha condições de tapar pelo menos buracos de uma
BR. A Unit de Rondônia não está tendo condições
nem mesmo de tapar os buracos e muito menos de
restaurar os trechos mais críticos. E a chuvas estão
para chegar. O período das águas já se avizinha; da qui a 90 dias, começará o período das chuvas, o inverno amazônico, e aí a situação ficará complicada.
Já estou ouvindo falar novamente em fechamento da
BR-364, que já foi fechada algumas vezes no Estado
de Rondônia, em virtude de suas condições precárias.
Gostaria também de falar sobre o Código Florestal. Já tivemos quatro reuniões com a equipe do
Ministério do Meio Ambiente. Hoje mesmo, às 9 horas
da manhã, eu, o Senador Amir Lando e a Senadora
Fátima Cleide estivemos com a Ministra Marina da
Silva, que é membro desta Casa também – é Senadora, colega nossa –, e com a sua equipe técnica. É a
quarta rodada de negociações sobre a Medida Provisória n º 2.166, a famigerada MP editada no Governo
Fernando Henrique, há praticamente três anos, e que
tramita num ritmo lento aqui no Congresso, para não
dizer que está praticamente engavetada há vários
anos. De acordo com a Medida Provisória nº 2.166,
em vigor, 80% de nossas propriedades têm que ser
preservadas e apenas 20% do solo utilizado.
Tenho falado, constantemente, com os produtores que habitaram Rondônia, assentados pelo Incra,
com a regra definida pelo Código Florestal antigo, o
qual autorizava o uso de 50% das terras. Atualmente,
os proprietários não têm esse direito e estão perdendo financiamento do Banco da Amazônia e de outras
instituições.
Então, está faltando pouco para um acordo. Cedemos bastante. Já que o Governo Federal não aceita
o zoneamento e o Governo de Rondônia e a Bancada
federal não aceitam a proposta do Ministério, haveremos de encontrar um meio-termo, um consenso para
resolver esse grave problema. As negociações estão
caminhando. A Ministra Marina Silva as reabriu, e ti vemos com S. Exª uma reunião hoje pela manhã.
Acredito que, se houver um pouco mais de sensibilidade da equipe técnica do Ministério do Meio Ambi ente – não falo em relação à Ministra, pois S. Exª está
mais sensível à questão, mas da equipe técnica, que
tem colocado um freio no Ministério para essa negoci-
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ação –, dentro de poucos dias, se Deus quiser, have remos de encontrar um caminho comum para resol ver o grave problema do Código Florestal no meu
Estado.
Mas, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tra tarei agora do assunto que me traz a esta tribuna.
Segundo a Organização das Nações Unidas,
existem no mundo cerca de 500 milhões de portado res de deficiência. Desse total, 80% vivem nos países
em desenvolvimento.
No Brasil, dados do Censo 2000 revelaram que
os portadores de deficiência correspondem a 14,5%
da população. Em outras palavras, temos, em nosso
País, uma legião de 24,5 milhões de pessoas que
portam algum tipo de deficiência física ou mental e
que enfrentam, com altivez, todos os obstáculos im postos por sua condição.
É de se enaltecer o fato de que, nos últimos
anos, houve grandes avanços no que se refere à me lhoria da qualidade de vida dos deficientes. Em nosso
País, diversas normas garantem aos deficientes co tas em concursos públicos, vagas estrategicamente
localizadas nos estacionamentos, preferência em fi las, facilidade de acesso a edifícios, instalações sani tárias especiais, entre outras conquistas que buscam
minimizar as dificuldades enfrentadas diariamente
por essas pessoas.
Nesse particular, gostaria de felicitar o atual Governo pela reafirmação dos compromissos do Gover no anterior em relação aos portadores de deficiência.
Há que se elogiar, especialmente, as iniciativas voltadas para a inserção dos deficientes no mercado de
trabalho, com o louvável objetivo de combater a dis criminação e proporcionar a essa parcela de nossa
população mais cidadania e independência.
Exemplo disso são as contratações de associa ções de portadores de deficiência física, realizadas
com base no art. 24, inc. XX, da Lei nº 8.666, de 1993.
Estabelece essa norma que as associações de defici entes, sem fins lucrativos e de comprovada idoneida de, podem ser contratadas com dispensa de licitação
por órgãos ou entidades da administração pública
para a prestação de serviços ou fornecimento de
mão-de-obra, desde que o preço contratado seja
compatível com o praticado no mercado.
Esse dispositivo legal permitiu a contratação,
pelo Ministério da Cultura, de um grupo de 70 defici entes que, desde 2000, presta serviço competente e
qualificado ao Ministério nas mais diversas áreas de
atuação daquele órgão. O contrato, de três anos de
duração, venceu em 6 de junho deste ano e foi prorro -
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gado por mais três meses, tendo expirado novamente
no dia 6 de setembro.
A burocracia envolvida na renovação desses
contratos tem causado muitos incômodos ao corpo
técnico do Ministério e aos próprios contratados, periodicamente colocados frente a frente com a possibilidade do desemprego. Além disso, a maioria dos deficientes contratados vem exercendo irregularmente,
desde o Governo anterior, funções típicas de servidores de carreira, o que é vedado pelo art. 1º, § 2º do
Decreto nº 2.271, de 1997.
Movido pelo desejo de eliminar os entraves burocráticos e regularizar definitivamente a situação
desses contratados, o Ministro Gilberto Gil tomou
duas iniciativas. Primeiramente, solicitou ao Secretário Especial de Direitos Humanos a criação de um
grupo de trabalho interministerial, com o intuito de encontrar soluções que viabilizassem a inserção legal
dos portadores de deficiência no quadro de servidores do Governo Federal. Ressaltou-se, no ofício que
encaminhava a solicitação, o cunho social das contratações em tela, que mereceriam tratamento diferenciado em relação às terceirizações comuns.
O Secretário Especial de Direitos Humanos respondeu negativamente à solicitação do Ministério da
Cultura, utilizando, como base de sua argumentação,
os dispositivos legais que mencionei anteriormente.
Incansável, o Ministro Gilberto Gil fez outra tentativa, dessa vez perante o Presidente do Tribunal de
Contas da União, Ministro Valmir Campelo, que ainda
não se pronunciou oficialmente sobre o assunto. Alimento grandes esperanças de que o Ministro Valmir
Campelo se sensibilizará com o pedido do Ministro da
Cultura e encontrará uma solução viável para a questão que lhe foi proposta.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria
de elogiar, publicamente, a iniciativa do Ministro Gil berto Gil de defender - não apenas da boca para fora,
mas por meio de ações concretas - o direito dos deficientes a uma inserção digna no mercado de trabalho.
Como o próprio Ministro afirmou, trata-se de uma
ação afirmativa, a exemplo do que ocorre em relação
a outros grupos minoritários, que tenta corrigir distorções históricas nascidas do preconceito e da discriminação.
É com muita honra, portanto, que me coloco
lado a lado com o Ministro da Cultura na luta pela melhoria da qualidade de vida dos portadores de deficiência. E não poderia ser diferente, dado o mérito indiscutível da bandeira empunhada pelo Ministro Gil berto Gil.
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Sendo assim, comunico a todos que pretendo
apresentar proposição legislativa alterando o texto do
Decreto nº 2.271, de 1997. O objetivo é propiciar a
contratação de pessoas portadoras de deficiência fí sica para o desempenho de qualquer função pública,
e não apenas as legalmente caracterizadas como
passíveis de terceirização.
Aproveito a oportunidade para reiterar os apelos
do Ministro Gilberto Gil à Secretaria Especial de Re cursos Humanos e ao Tribunal de Contas da União,
no sentido de que também esses órgãos empenhem
seus melhores esforços na busca de soluções para o
problema enfrentado pelo Ministério da Cultura.
Vale lembrar que os benefícios advindos das soluções encontradas não se restringirão apenas aos
70 contratados pela Pasta da Cultura, mas se esten derão a todos os portadores de deficiência de nosso
País. Teremos, então, dado um grande passo na dire ção de uma sociedade mais justa e menos preconcei tuosa, em que os deficientes poderão desenvolver
todo o seu potencial.
Era o que tinha para o momento Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Durante o discurso Valdir Raupp, a
Sra. Serys Slhessarenko, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Romeu Tuma, 1º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – Concedo
a palavra à Senadora Serys Slhessarenko.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
abordarei aqui dois assuntos, um deles de forma mui to breve - temos pouco tempo -, referente a Bertha
Lutz, figura ímpar da história da luta da mulher em
nosso País. Inclusive, presido aqui no Senado o Con selho da Mulher Cidadã Berta Lutz, composto por
Srªs e Srs. Senadores.
Berta Lutz, bióloga, já no início do século passa do tratou das questões da saúde do Brasil e, aos vinte
e poucos anos se empenhou na luta pela defesa dos
direitos da mulher no Brasil.
Na década de 30, em 1932, quando a mulher
passou a ter o direito de votar em nosso País, foi eleita
como suplente e acabou assumindo uma cadeira de
Deputada Federal. Veio a falecer no dia 16 de setem bro de 1976. Rendemos hoje uma homenagem a Ber ta Lutz, na data do seu falecimento, por ter sido uma
mulher de bravias lutas na área da saúde, mas princi palmente na área da defesa dos interesses, das aspi -
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rações, das necessidades e dos direitos das mulheres. Isso há quase cem anos.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, outro assunto me traz à tribuna. Falarei hoje sobre a questão
do corporativismo de crédito.
Fui convidada pelo cooperativismo de crédito
brasileiro para conhecer experiências na Espanha, na
Holanda e na Alemanha. Aqui no Brasil, o cooperativismo de crédito já avança. Pelo conhecimento que tivemos do cooperativismo de crédito na Europa, o
nosso está construindo a sua caminhada de forma
correta.
Fui a convite do Sicred, que enviou representações do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Mato Grosso, Estado que aqui represento, e de Mato Grosso do
Sul.
Conhecemos muitas experiências, mas como o
tempo urge, hoje vou falar apenas de algumas. Voltarei ao assunto em outro momento.
Eu gostaria de falar, primeiramente, da experiência de Mondragón Corporación Cooperativa, uma
cooperativa de trabalho associada, tendo por objetivo
gerar riquezas na sociedade, buscando o equilíbrio
entre o econômico e o social. Nesse sistema cooperativista espanhol, o treinamento de cooperados sobre
cooperativa e gestão inclui recursos humanos e um
programa claro e transparente sobre remuneração e
plano de carreira.
Inclusive, Srs. Senadores, quando surge uma
vaga para promoção no cooperativismo da Mondragon, buscam-se pessoas no próprio quadro de funcionários, no Grupo MCC, como é chamado, e somente
depois no mercado. São muitas as cooperativas existentes. Se surgir uma vaga numa delas, ela é preenchida dentre os cooperados, buscando participação
dos cooperados de outras cooperativas, inclusive de
outros setores.
Não existe plano de cargos e remuneração pa dronizado, cada cooperativa tem a sua gestão própria
em virtude da sua atuação em vários setores da eco nomia.
Existe a distribuição solidária de benefícios. Um
funcionário base ganha 10% a mais do que o mercado. Com relação aos reajustes salariais dos diretores
das cooperativas, são menores do que os dos sócios.
A relação entre o menor e o maior salário é de
nove vezes. Paga-se 100% dos custos de cursos su periores ou profissionais aos associados e seus filhos.
Os associados do cooperativismo espanhol,
pelo menos da Mondragon, e seus filhos têm 100%
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dos custos pagos para cursos profissionais e superio res. A demissão de associados é praticamente zero
nos últimos vinte anos.
O faturamento do sistema de Mondragon é de
dez milhões de euros/ano. Ele tem 68 mil funcionári os, sendo que apenas 18% deles não são associa dos. Ou seja, 82% dos funcionários da Mondragón
são associados.
O capital do associado atualmente é remunera do 7.5% ao ano, creditados os rendimentos em con ta-corrente em junho e em dezembro, calculados so bre a remuneração do trabalho. A cota inicial mínima
para a associação é o menor salário anual da coope rativa, desde que 80% deste valor vá para o capital do
associado e 20% para o fundo de reserva. A média de
capital da Mandragon é de 120 mil euros. Os sócios
têm responsabilidade até o limite do seu capital.
Possuem sistema de ranking para a avaliação
de suas cooperativas, comparando a cooperativa
com a MCC e o mercado. Estão no País Basco 99%
das cooperativas. A MCC é a primeira empresa em faturamento do País Basco e a décima da Espanha.
O desemprego na Espanha, Srªs e Srs. Senado res, é de 12%; no País Basco, de 9%; em Mondragon,
de 3%, ou seja, o cooperativismo vale a pena. Na
Espanha o desemprego é de 12%, mas observem
que, em Mondragon, onde o cooperativismo investe
em educação fundamentalmente, onde é uma reali dade imposta quase que no todo, é apenas de 3%.
Analisemos a diferenciação de tributação – isso é um
dado muito importante – sobre o resultado. A tributa ção sobre as S.As. é de 32,5%, ao passo que sobre as
cooperativas é de 10%. Desde que a cooperativa te nha menos que 20% de funcionários não associados
e sobre o resultado, a cooperativa é obrigada a destinar 10% para o Fundo de Educação e obras sociais e
20% para Fundo de Reservas.
Srs. Senadores, é importante esse dado. Observem quão mais baixa é a taxação sobre o cooperati vismo e sobre as S. As, o quanto o cooperativismo in veste em educação fundamentalmente. Esses dados
são de extrema importância para nós brasileiros.
Conclusão Mondragon:
A essência do sistema é cooperativas de traba lhos associados com o objetivo de gerar riquezas
para a sociedade.
Buscam envolver todas as forças da sociedade
em processo de gestão, de Governo às S.As., fazen do que hajam maior comprometimento e interesse da
sociedade na MCC – Mondragon Corporación Cooperativa.
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Tem na capacitação e qualificação de seus as sociados gestores seu diferencial competitivo, seguindo os princípios de seu idealizador.
Eu teria mais a dizer sobre Rabobank – Banco
do Cooperativismo de Crédito, na Holanda, fundado
em 1898, como de outras experiências que conhecemos também, como, por exemplo, as experiências de
Bancos na Alemanha. O Sistema Cooperativo Alemão, realmente nos deixou a melhor das impressões,
juntamente com Mondragón.
O tratamento do sistema cooperativo alemão, o
tratamento legislativo e a relevância são dados ao cooperativismo na Alemanha, principalmente na capacitação e na auditoria e controles das cooperativas.
O sistema de crédito cooperativo tem passado
por fusões a nível de bancos e centrais, também es tão se conscientizando da importância de reduzir as
estruturas de suporte nos bancos chamados bancos
singulares, centralizando a gestão de recursos no DZ
Bank, como é hoje a estrutura do Sicred no Brasil.
Como eu disse aqui, é uma grande lição do sistema alemão, a importância de inovar, de buscar novas experiências, de não acreditar que existam modelos que não precisam serem aprimorados.
Eu vou voltar a falar do sistema de crédito cooperativo tanto na Espanha, quanto na Holanda, quanto na Alemanha. E eu gostaria de dizer aos Srs. Senadores que me entusiasmou grandemente as experiências já avançadas que eu conheci. Por que esse
entusiasmo? Porque o cooperativismo de crédito aqui
no Brasil, ainda bastante novo, ainda bastante recente em termos de princípios, não deixa nada a desejar
ao cooperativismo de crédito, pelo menos as experiências que eu conheci na Europa, juntamente com
representantes do cooperativismo de crédito do nos so País, em especial, Rio Grande do Sul, e dos Esta dos do Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
Ao encerrar, pois o tempo urge, eu gostaria de
registrar que cabe a filosofia do idealizador do sistema Mondragon Corporación Cooperativa, que é a seguinte: “Os trabalhadores devem ser os formadores e
protagonistas de seu próprio destino.” Atenção, pois
isso é extremamente importante: “Os trabalhadores
devem ser os formadores e protagonistas de seu próprio destino.” Para democratizar o poder, hay que so cializar o saber. Em todas essas cooperativas, em especial em Mondragon, os estudos, o conhecimento e
o saber aos cooperados são totalmente financiados e
sustentados pelas cooperativas.
Em um outro momento, eu me comprometo a
aprofundar essa discussão. Eu gostaria de ter a parti-
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cipação das Srªs e dos Srs. Senadores, pois precisa mos avançar o sistema de cooperativismo de crédito
no Brasil, que caminha celeremente, mas que precisa
avançar muito mais.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – Passo a
palavra ao Senador Duciomar Costa. Prorrogamos a
sessão, por três minutos, haja vista estar próximo o
seu encerramento.
O SR. DUCIOMAR COSTA (Bloco/PTB – PA.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srs. Senadores, agora há pouco, assomou esta tribu na a Senadora Ana Júlia, que manifestava a sua preocupação com a violência no Estado do Pará, que vitimou várias famílias. Mais uma vez, o Pará está no ce nário nacional com notícias de violência. E quero me
somar à preocupação da Senadora Ana Júlia. Real mente, a situação do Pará é inquietante. A situação
da segurança pública no Pará, como em todo o Brasil,
não se restringe apenas à obrigação do Governo do
Estado, mas também, sim, à obrigação de todos os
Poderes, seja ele Municipal, Estadual ou Federal.
Principalmente no Estado do Pará, que possui
1.250.000 quilômetros quadrados, grande parte das
chacinas e da violência ocorre em território que pertence à União e não ao Estado.
Portanto, a União tem, sim, obrigação de dar a
sua colaboração e de estar presente nas áreas onde
há conflitos. Grande parte dos conflitos é por ques tões agrárias. Mais um que ocorreu agora é um exemplo disso. O Governo do Estado tem feito a sua parte.
Ele tem procurado, de todas as formas, lutar contra
esse tipo de organização que, na rea lidade, não vem
dos trabalhadores, não vem dos sem-terra e muito
menos dos fazendeiros. São grupos organizados que,
muitas vezes, têm interesse em comprar terras baratas e, para isso, usam essa forma de violência para
conseguir um espaço naquela região.
Tenho certeza de que o Ministro da Justiça deve
estar sensível a essa questão e, certamente, fará parceria com o Governo do Estado para encontrar a solu ção para esse estado de violência. Para isso, precisa mos tomar medidas preventivas. Cito uma situação
que está ocorrendo agora: o Prefeito de Novo Pro gresso está peregrinando pelos gabinetes dos Srs.
Senadores e dos Srs. Deputados em busca de apoio
para seu Município, mostrando que pode ocorrer uma
verdadeira guerra em seu Município, se não houver
uma ação do Poder Público.
Registro o meu apelo ao Ministro da Justiça e ao
Presidente do Incra para que não deixem que essa situação se agrave e tomem as providências necessári -
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as, a fim de que não venhamos lamentar a perda de
muitas vidas, pois 120 índios e mais de três mil famílias estão prestes a entrar em conflito no Município de
Novo Progresso.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, surpreendi-me com a notícia de uma revista de circulação nacional. Estive, por várias vezes, nesta tribuna, fazendo
um apelo à Companhia Vale do Rio Doce para que tivesse, com o Estado do Pará, um pouco mais de carinho e de respeito. Por várias vezes, realizamos vários
debates e manifestações no Estado do Pará. Muitas
daquelas vozes que comigo estavam no palanque
certamente já se calaram diante do poderio financeiro
e da grandeza da Companhia Vale do Rio Doce.
Há uma grande matéria, numa revista de circulação nacional, que diz:
Jogador Global. Para crescer no mundo, a Vale do Rio Doce seduz a China, disputa o Chile e enfrenta a Austrália. A Vale
do Rio Doce, maior mineradora de ferro do
mundo, é a potência econômica que o Brasil
gostaria de ser. Tem mais crédito do que o
Governo Federal, tanto é assim que paga juros menores para tomar empréstimo nos
grandes bancos estrangeiros. Pelo seu tamanho, negocia com governos estrangeiros
como se fosse um País.
Meus amigos, essa grandeza da Vale, que,
como dizem, tem mais credibilidade do que o Governo Federal, certamente, para o meu Estado, para o
meu povo, o povo do Estado do Pará, não é verdadeira. O que o povo paraense tem pela Vale é realmente
o desprezo, pois é uma companhia que não respeita o
povo do Estado de onde tira quase 40% de todo seu
produto, sem nunca ter se preocupado em fazer a
contrapartida, os investimentos que o aquele Estado
tanto merece.
Não tenho absolutamente nada contra a Vale do
Rio Doce. É uma grande companhia, mas, para o
Estado do Pará, não é a maior mineradora do Brasil. É
apenas a maior transportadora, porque apenas transporta as riquezas do Estado do Pará, deixando para o
povo paraense apenas o apito do trem. Por várias vezes, vim a esta Tribuna fazer um apelo à Vale do Rio
Doce. O Pará não quer ver, na Vale do Rio Doce, uma
empresa inimiga, mas quer que ela continue crescendo, mas que respeite o povo do Pará.
Tenho feito vários apelos nesse sentido e volto a
esta tribuna, em função desta matéria de revista de
grande circulação nacional, clamando para que esse
investimento que a Companhia Vale do Rio Doce está
fazendo para melhorar a sua imagem nacional e internacional, seja feito dentro do Estado do Pará, para
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que ela possa ter o respeito e a credibilidade do povo
paraense, que recebeu a companhia em seu territó rio, dando-lhe suas terras para que ela pudesse explorar. Aliás, para o Estado do Pará, a Vale do Rio
Doce é a maior invasora de todos os tempos, porque
está sediada numa terra que não lhe pertence e ex plora nossos produtos, o produto do povo do Pará,
sem deixar qualquer tipo de contrapartida para a po pulação do nosso Estado.
Reitero mais uma vez, da tribuna desta Casa, o
meu apelo à companhia Vale do Rio Doce, para que
ela procure fazer esses investimentos que hoje busca
fazer na mídia nacional, onde ela retira suas riquezas,
que é justamente no solo paraense, no solo do povo
paraense, que precisa, sim, que a Vale do Rio Doce o
olhe com mais carinho.
Sr. Presidente, meu muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Duciomar
Costa, o Sr. Romeu Tuma, 1º Secretário, de ixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Heráclito Fortes, 3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) – Sobre
a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO Nº 820, DE 2003
Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, sejam encaminhados Votos de Aplauso à direção do Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial – Senai e aos alunos Wert son da Silva Rezende (SENAI-RN) e Osmar Frizon
Júnior (SENAI-RS), medalhistas ouro; Eduardo José
de Alcântara (SENAI-PE) e Lucas Daniel Castoldi
(SENAI-PE), medalhistas bronze, Alan Patrick Cozi
(SENAI-ES), Alan de Araújo Brum (SENAI-RJ), Igor
Krakheche e Rafael Turcatel (SENAI-RS), Rafael Ari ente Neto (SENAI-SC), Ana Carolina Lopes, Helayd son Ricardo Silva e Guilherme Panes (SENAI-SP),
premiados com Certificação de Excelência, integran tes da equipe brasileira que estiveram em Saint Galen
– Suíça, no período de 19 a 22 de junho deste ano,
participando da 37ª WorldSkills Competition, a olim píada mundial do ensino profissionalizante, realizada
a cada dois anos, desde 1950.
O desempenho dos alunos de unidades do Se nai de diversos Estados Brasileiros levou o nome de
nosso País ao pódio da competição, à frente de França, Inglaterra, Holanda, Finlândia, Suécia, Dinamar ca, Estados Unidos, Canadá e Nova Zelândia.
Sala das Sessões, em 16 de setembro de 2003.
– Romeu Tuma.
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) – Sendo
o requerimento de autoria do Senador Romeu Tuma,
concedo a palavra a S. Exª para um breve encaminhamento.
V. Exª falará como último orador.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Agradeço a
V. Exª. Não poderia deixar passar em branco, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a virtude do ensino
profissionalizante brasileiro, que conseguiu medalhas
de ouro. Há poucos dias, comemoramos o feito de
nossos desportistas que compareceram nos últimos
jogos pan-americanos e trouxeram uma série de me dalhas para a glória do esporte brasileiro. Hoje, fiquei
emocionado ao ler uma matéria na revista IstoÉ sobre a participação de alguns alunos – poucos, mas de
alta qualidade – do 37º Torneio Internacional de Formação Profissional, realizado na Suíça. Dois deles receberam medalha de ouro; outros, de prata e bronze;
e alguns receberam diploma de honra ao mérito. O
Brasil ficou na frente de grandes países de primeiro
mundo que participaram de atividades profissionais
que são ensinadas nas escolas, tendo sido representado pelo pessoal do Senai. Para se ter uma idéia da
importância, eu diria que o Brasil ficou na frente da
França, da Inglaterra, da Holanda, da Finlândia, da
Suécia, da Dinamarca, dos Estados Unidos, do Canadá e da Nova Zelândia. Mais da metade desses paí ses concorreu em pelo menos trinta modalidades. O
Brasil concorreu em apenas onze e conseguiu demonstrar que a inteligência dessa juventude, principalmente no ensino profissionalizante, é reconhecida
pelo mundo.
Fiquei muito triste, há pouco tempo, quando li
que o Brasil, também em um evento de grandiosidade
mundial, ficou quase em último, pois os alunos que lá
compareceram não souberam interpretar textos,
mostrando a qualidade do ensino de primeiro e segundo graus. Hoje, tenho que me sentir orgulhoso e
feliz em ser brasileiro porque nessa área de ensino
profissionalizante somos medalha de ouro.
Quero agradecer a V. Exªs pela oportunidade de
não deixar de registrar essa homenagem àqueles cujos nomes estão no meu requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) – A Presidência encaminhará os votos de aplauso solicitados.
Não há mais oradores inscritos.
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Os Srs. Senadores Efraim Morais, Valmir Ama ral, Papaléo Paes, Romero Jucá, Leonel Pavan, Alva ro Dias, Sérgio Guerra, Eduardo Azeredo e Delcídio
Amaral enviaram discursos à Mesa para serem publi cados na forma do disposto no art. 203 do Regimento
Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. EFRAIM MORAS (PFL – PB. Sem apa nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente Srªs e Srs.
Senadores, recentemente tomamos conhecimento
de entrevista do economista Kaizô Beltrão, técnico do
IPEA, e Joseph Stiglitz, ex-economista do Banco
Mundial e Prêmio Nobel em Economia, que compare ceu a esta Casa, sobre o fato de não haver evidências
de que os fundos de pensão provoquem aumento da
poupança nacional.
Como, em parte, a proposta de reforma da Pre vidência apresentada pelo atual Governo se apóia na
convicção questionada pelos mencionados especia listas, além de ferir de morte as bases estruturais do
serviço público e o aparelho do Estado, como já o de monstramos em outro pronunciamento, queremos
hoje voltar ao assunto.
Segundo os citados economistas, quando as
pessoas se associam à previdência privada, simples mente modificam sua carteira de aplicações: em vez
de poupar no mercado financeiro, investem num fun do de pensão. A conseqüência disso é que o montan te da poupança agregada do País não é alterado. Vejamos, para melhor compreensão do assunto, como
foi a experiência internacional sobre o tema.
Realmente, em raciocínio cartesiano, fica fácil
de perceber que a adesão dos indivíduos a um plano
de pensão, ou a compra de um contrato de renda vitalícia junto a uma seguradora, não significa ampliação
do nível de poupança corrente, mas apenas a opção
por uma entre várias outras formas de poupança. Ou
seja, os planos de aposentadoria e pensão não afe tam o volume da poupança das famílias, mas sim sua
alocação.
No entanto, cabe aprofundarmos um pouco
mais na matéria. O próprio Kaizô Beltrão afirma que
(abre aspas): “O crescimento do mercado de fundos é
positivo, não porque aumenta o volume de poupança,
mas porque melhora a qualidade dela. Como são re cursos economizados para a aposentadoria, ficam
imobilizados durante períodos longos”.
Em outras palavras, do ponto de vista das eco nomias domésticas, mais importante que o acúmulo
de recursos como provisão para aposentadoria é a
forma como esse capital está sendo investido. A insti-
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tucionalização da poupança, a partir da expansão dos
fundos de pensão, é associada, por muitos, à formação de horizontes de longo prazo no interior dos mercados de capital. Mas também pode acontecer o
oposto.
Nos Estados Unidos, por exemplo, os estudos
mostram que os instrumentos de mercado de capital
e os investimentos em planos de aposentadoria são
substitutos quase perfeitos no portfólio das famílias.
Isso significa que, com o crescimento da previdência
privada, as famílias têm se retirado do mercado de capitais.
Já em outros países, como Alemanha e Japão,
onde os mercados são pouco desenvolvidos, os con tratos de pensão são substitutos de depósitos bancários de longo prazo. Logo, a conseqüência mais pro vável do avanço da previdência complementar é a desintermediação bancária. A menos, é claro, que o Governo entregue a administração dos fundos às entidades do sistema financeiro, quer direta, quer indiretamente...
Como podemos observar, as políticas de investimento dos fundos de pensão variam significativamente entre os países, refletindo distintos contextos
institucionais, variados regulamentos, grau de desenvolvimento e diversificação dos mercados de capitais
domésticos, fatores macroeconômicos como taxa de
inflação, nível do déficit público, tendência das taxas
de juros e também o nível de rentabilidade das em presas que buscam financiamento nos mercados fi nanceiros. Não há um resultado único. Não há uma
certeza de resposta à ação empreendida nesse sentido.
Nos Estados Unidos, os fundos de pensão tor naram-se, ao lado dos fundos mútuos e das seguradoras, os maiores fornecedores de capital na economia norte-americana, controlando um terço de todos
os ativos financeiros domésticos. Tal característica
lhes confere influência significativa sobre as tendências alocativas dos mercados e tem impacto importante
sobre os tipos de projetos a serem financiados. Sendo
as obrigações dos fundos previsíveis e de longo pra zo, o expressivo volume de capital que mobilizam seria perfeitamente adequado para o investimento de
longo prazo.
Entretanto, nas últimas duas décadas, os fundos norte-americanos têm investido no mercado de
capitais, buscando retornos acima da média e contribuindo fortemente para o viés de curto prazo que prevalece na economia como um todo e para a volatilidade dos mercados financeiros. Tal procedimento, devemos nos lembrar, provocou aquilo que Alan Greens-
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pan denominou de “euforia”, uma séria crise na bolsa
e uma recessão de que os Estados Unidos têm dificuldades de sair, mesmo com sucessivos cortes nos
juros e na carga tributária.
A preferência pelo curto prazo e pela liquidez,
ao dificultar o financiamento dos investimentos de
longo prazo (em particular dos associados à geração
de progresso técnico, que oferecem rentabilidade po tencial alta, mas incerta), pode comprometer o cresci mento da economia no longo prazo.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, dessa
maneira, a importância dos fundos de pensão não re side no fato de aumentarem ou não a poupança agre gada do país, mas sim em saber qual o destino dos
montantes acumulados por esses fundos. No Brasil,
43% dos ativos das entidades de previdência fechada
são aplicados em renda fixa e 14,7% diretamente em
títulos públicos (dados da Abrapp – Associação Brasi leira das Entidades Fechadas de Previdência Com plementar; Consolidado Estatístico de Junho/2003.),
ou seja, a maior parte dos recursos está financiando o
governo, não o crescimento.
Para o caso brasileiro, em que o mercado de capitais é pouco desenvolvido e o sistema financeiro privado não se envolve freqüentemente na concessão
de crédito de longo prazo, uma das ações possíveis
para o Poder Público poderia ser a criação de instru mentos financeiros voltados para o financiamento dos
investimentos de longo prazo, que ofereçam retorno
adequado, estimulem e viabilizem a participação dos
fundos de pensão.
Caso contrário, estaremos apenas piorando o
futuro dos servidores e do serviço público, para finan ciar um Estado ineficiente e empresas que dessa ine ficiência se alimentam. Os recursos não serão canali zados para a produção e para a geração de empre gos, mas para beneficiar setores que já estão muito
bem, à custa do restante da sociedade brasileira.
Fica o nosso alerta.
O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, é com satisfação que, mais uma vez,
venho à tribuna desta Casa para uma breve interven ção. O tema que me ocupa nesta ocasião, a prática do
cooperativismo no ensino, surge como uma singela,
objetiva e eficaz alternativa para o equacionamento
de um problema com o qual o Brasil se debate desde
sempre.
Uso a expressão desde sempre porque ainda
há pouco, ao receber um dos mais recentes lança mentos do Conselho Editorial do Senado – a obra O
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Ensino Público, do maranhense Antonio de Almeida
Oliveira, que traça um interessante painel da educação nacional no século XIX –, percebi que os problemas de então permanecem ainda hoje, neste princípio de terceiro milênio, para enfrentamento pelos po deres públicos e pela própria sociedade brasileira.
Oliveira já apontava os aviltados salários dos
mestres e professores, sobretudo quando comparados com os pagos, então, nos Estados Unidos e na
Europa; as precárias instalações dos educandários e
a insanável escassez de bibliotecas, por exemplo.
Logo, um antigo e formidável desafio para todos nós.
Mas não vou neste momento ampliar e amplificar uma
cantilena secular. Proponho-me a destacar uma solução viável, porque prática, de baixo custo e vantajosa
para todos os envolvidos: o cooperativismo, uma prá tica que goza de prestígio e evidente sucesso entre
nós.
E para falar sobre essa forma de organização
das atividades de ensino, parece-me oportuno mencionar a experiência que vem sendo desenvolvida aqui
mesmo, em nossa Capital, a Brasília de todos os brasileiros. Saibam, Srªs e Srs. Senadores, que já dispomos de cinco cooperativas educacionais registradas
no Distrito Federal. Que, aliás, vão muito bem na no bre missão de disseminar o saber em suas mais variadas vertentes, para atender a uma demanda sempre
crescente em nossa região, como de resto em todo o
Pais.
Assim, as cooperativas de ensino se afirmam
como uma resposta criativa ao déficit de vagas na escola pública e aos elevados custos do ensino privado,
pois, reunindo talentos e esforços, conseguem uma
sensível redução nos valores globais da educação.
Além disso, como norma, permitem um controle ainda
mais estrito da qualidade do ensino ministrado. E as
cooperativas de educação não se limitam a oferecer
os cursos de formação tradicionais, com a grade curricular padrão dos níveis básico e médio. Colocam à
disposição de sua grande clientela o ensino de idiomas estrangeiros, como inglês, espanhol, francês e
também esperanto.
Note-se que o modelo prospera a passos tão
largos entre nós, que uma das principais cooperativas
de ensino com sede no DF, a Cooplem, Cooperativa
de Ensino de Língua Estrangeira Moderna, dispondo
de seis unidades, em Taguatinga, Ceilândia, Guará,
asas Sul e Norte e setor Sudoeste, reúne cerca de
quatro mil estudantes, que não detêm recursos para
freqüentar as escolas de idiomas de grife, situadas
somente em pontos nobres da capital. A Cooplem dispõe de 66 professores, que percebem o salário médio
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de 1,2 mil reais, ou o equivalente a cinco salários-mí nimos.
O modo de operação das cooperativas educaci onais observa o mesmo padrão praticado pelas de mais entidades do gênero. Assim, o professor ocupa,
ao mesmo tempo, os papéis de empregado e empre gador; uma parcela das mensalidades é aplicada em
novos investimentos e iniciativas da cooperativa, e o
resto é rateado entre os cooperados.
Finalmente, Sr. Presidente, em um país como o
nosso, essas cooperativas acabam respondendo às
demandas que a União, os Estados e os Municípios
não conseguem atender. Dessa maneira, torna con creta a possibilidade de um número maior de pessoas
receberem formação de qualidade, por um preço efe tivamente acessível. Um preço que muitas vezes não
atinge sequer metade do valor praticado pelas esco las privadas. Por tanto, creio que as cooperativas de
ensino merecem não apenas o nosso apoio, mas
também o nosso explícito incentivo, para que possam
suprir as deficiências e lacunas de nosso sistema
educacional em seu sentido mais amplo.
Muito obrigado.
O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP. Sem apa nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, quando se fala em insegurança, a conexão mais imediata que vem à nossa mente é com a violência. De fato, um dos fatores que mais geram
medo, insegurança, preocupação no cotidiano das
pessoas é a violência. Mas muitos se esquecem que,
atrás de atos violentos, age um verdadeiro dragão da
maldade, um autêntico monstro do terror: as drogas.
Submetidas aos efeitos deletérios das drogas, as
pessoas tornam-se marionetes de invisíveis coman dos, bonecos desprovidos de consciência, desconec tados da auto-determinação e de seu próprio arbítrio.
Submergem em um mundo sem limites, sem frontei ras entre o bem e o mal que, se parece maravilhoso
por algum tempo, mostra-se assombroso mais tarde,
quando passa o efeito da droga.
Bem sei, Sr. Presidente, que nesta Casa têm
ressoado, continuamente, as vozes de preocupação,
de inquietação, de indignação até, contra o malefício
das drogas. Nunca será demais falar contra elas, tra zer o assunto à tona! É nesse fluxo de preocupações
que vem desaguar meu pronunciamento de hoje, Srªs
e Srs. Senadores! Será mais um elo dessa extensa
corrente que não pode parar de crescer, de assumir
um vulto cada vez maior diante da assustadora esca lada das drogas em nosso meio.
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A verdade é que o mundo das drogas não deixa
de produzir suas novidades. Quando pensávamos
que o pior era a cocaína, surgiu o crack. É revelador o
que se lê no livro Carandiru, do médico infectologista
Dráusio Varela, sobre o impacto da entrada do crack
no maior presídio de São Paulo. O potencial destrutivo de tal droga na vida dos presidiários foi a tal ponto
avassalador, que, não fora o caráter testemunhal do
livro, pensaríamos estar lendo páginas da mais mirabolante e imaginosa ficção. Pois bem, depois da cocaína, veio o crack. Poderia ser a última droga. Mas não
foi. Agora, a novidade do momento é o ecstasy.
Com ele, mais um mito tem de ser combatido,
como já combatemos no passado o mito de que a maconha não era droga, ou de que não fazia mal ao organismo. Tido como a “pílula do amor”, o ecstasy se
revestiu do falso marketing de substância inofensiva,
que provoca euforia sem causar dependência. Isso é
uma deslavada mentira! Segundo a psiquiatra Vânia
Novelli Domingues, especialista em tratamento de viciados, o ecstasy causa dependência psíquica, que é
muito mais difícil de ser tratada.
Criado em laboratório em 1914, o ecstasy é parente das anfetaminas, drogas presentes em remédios para emagrecer e usadas pelos caminhoneiros
para permanecer acordados durante as madrugadas.
O princípio ativo da droga, o MDMA, provoca forte
descarga de serotonina no organismo, o neurotransmissor responsável pela sensação de prazer e
bem-estar. Daí a sensação de felicidade ao extremo,
euforia, emoções à flor da pele, que surgem nas pri meiras horas. Passadas de quatro a seis horas, o nível de serotonina cai próximo a zero, trazendo a sen sação de “baixo-astral”, que pode evoluir, a longo prazo, para um quadro clínico de depressão. Isso faz com
que o usuário sempre queira voltar à droga, para
manter o prazer nas alturas. Mas, mesmo com mais
droga, não há resultado – o corpo leva até duas se manas para recuperar as reservas de serotonina.
O que mais nos preocupa, Sr. Presidente, é o
crescimento de mais essa droga junto a nossa juventude, que é o segmento que mais a consome, em ca sas de amigos e em festas de música eletrônica – as
chamadas raves. O crescimento do ecstasy é com provado pelas apreensões feitas pela Polícia Federal
nos últimos meses. De janeiro a abril deste ano foram
apreendidos mais de 54 mil comprimidos – três vezes
mais que o total apreendido durante todo o ano de
2002. Esse número, no entanto, não reflete a realidade do comércio ilícito da droga. Como a Polícia Federal não inclui em suas estatísticas as apreensões fei -
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tas pelas polícias estaduais, o número deve ser bem
maior.
A pílula de ecstasy vem ganhando a preferência
dos jovens de classe média por ser uma alternativa
“segura” – conforme os próprios jovens dizem – à co caína e à maconha. À dificuldade de obtenção dessas
últimas está adicionado o risco da proximidade com
os narcotraficantes. Com o ecstasy, o risco diminui: as
pílulas são vendidas pelo colega de faculdade ou por
algum freqüentador das danceterias. Além disso, o
comprimido de ecstasy pode passar facilmente por
um inofensivo remédio para dor de cabeça, não tem o
cheiro forte da maconha nem exige um ritual para ser
consumida, como a cocaína. Tudo isso dificulta a
ação da polícia. E facilita a vida do usuário... e a do
traficante, claro!
Eu acredito fortemente, Sr. Presidente, que o
melhor remédio para afastar nossas crianças e jovens
da perdição das drogas é a informação. A informação
honesta, comprovada, objetiva. A informação que
vem da família, da escola, dos meios de comunica ção, dos poderes constituídos. Sabemos o impacto
que causou na audiência brasileira o tratamento dado
ao assunto “drogas” na novela O Clone. A autora, Glória Perez, acertou em cheio ao introduzir o assunto no
enredo da novela das oito. Além dos personagens en volvidos com a droga, foram incluídos na trama testemunhos verídicos de ex-dependentes, para não haver
mistificação no tratamento do assunto. Quanta gente
passou a entender mais o que são as drogas, que
conseqüências trazem, em que mundo estão inseri das, quanta violência e destruição acarretam em seu
rastro! Pena que hoje os meios de comunicação dei xaram o tema de lado. Dada sua constante ameaça,
ele deveria ser tratado com perenidade.
No mesmo sentido, tenho de confessar a satis fação ao tomar conhecimento, dias atrás, da matéria
intitulada “Unidos contra a droga”, publicada no Cor reio Braziliense do dia 9. A matéria noticiava a con clusão de mais uma turma de formandos do Progra ma Educacional de Resistência às Drogas e à Violên cia. Sabem quem eram os formandos? Alunos da 4a
série de uma escola do Cruzeiro, com idade entre 9 e
12 anos. Sabem quem foram os instrutores? Integran tes da Polícia Militar. Os instrutores vão à escola se manalmente, durante um semestre, conscientizar as
crianças sobre os riscos da droga. Pais e mães tam bém são envolvidos nas atividades do programa e, no
final, os alunos participantes recebem um diploma de
conclusão do Programa. Considero a parceria entre
pais e escola fundamental para o sucesso de qual quer programa de prevenção. Sabemos das dificulda -
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des de muitas famílias em orientar, educar, informar
os filhos. Quando o assunto é drogas, a situação se
torna mais difícil, porque falta aos pais a própria informação a passar para os filhos, falta o conhecimento
particularizado, falta o modo correto de abordar assunto tão espinhoso!... A participação de pessoas
preparadas para falar do assunto, como, no caso relatado, os policiais militares, dá credibilidade ao programa e apoio à ação posterior dos pais. Fiz questão de
incorporar a notícia ao meu pronunciamento, como
forma de mostrar que a prevenção é um dos melhores
caminhos para afastar nossas crianças e jovens do
mundo das drogas.
Isso não vale apenas para o caso do ecstasy.
Nossas crianças e jovens devem saber o quanto qualquer droga faz mal. Devemos começar pelas chamadas drogas lícitas: o fumo e o álcool. São lícitas, porque não tivemos até agora a força e a vontade necessárias para bani-las da legalidade. Mas são tão ou
mais prejudiciais que muitas das demais drogas. O
fumo é o maior causador de câncer do pulmão, por
exemplo! Cada trago provoca endurecimento das artérias, fazendo o coração trabalhar mais depressa,
enquanto os pulmões absorvem uma série de subs tâncias nocivas, como: monóxido de carbono, amônio, ácido carbônico, piridina, alcatrão, etc. O fumo
acarreta dependência física e psíquica. Pior de tudo:
o vício é incentivado em nossa sociedade, por belas
campanhas publicitárias – porém enganosas! –, e
pelo charme que os filmes americanos deram ao ato
de fumar – não se sabe a que preço!
O álcool é outra droga permitida, e a mais con sumida pelos estudantes brasileiros. Pesquisa da
Unesco revela que 10% dos estudantes brasileiros de
13 a 24 anos consomem regularmente bebidas alcoólicas. A permissividade que impera no Brasil quanto
ao acesso ao fumo e ao álcool é um verdadeiro caso
de polícia, Sr. Presidente! Compra-se a qualquer
hora, em qualquer lugar! Basta ocorrer um evento festivo público – um show, uma feira, um jogo qualquer –
para brotarem de todos os lados carrinhos e caixas de
isopor abarrotados de cerveja! Propagandas ficam incutindo na cabeça do brasileiro que a cerveja é a be bida nacional. Ora, vamos e venhamos! A bebida nacional, se tivéssemos de eleger uma, deveria ser o
guaraná. Para obter lucros e mais lucros, a indústria
de bebidas alcoólicas põe de lado a saúde, a ética, e
só mira o lucro!
Sabemos que muitos jovens conheceram as
drogas ilícitas por aquela que é considerada sua por ta de entrada: a maconha. Iludidos e enganados, pensaram que a maconha não era droga. Mas a verdade
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é outra: ela é um alucinógeno, isto é, faz o cérebro
funcionar de forma desconcertante e fora do normal.
No cerebelo, o princípio ativo da maconha provoca le targia, redução no controle dos movimentos e desori entação espacial e temporal. No córtex cerebral,
ocorrem alterações transitórias nas sensações do
tato, visão e audição.
Por ser uma das drogas ilegais mais consumi das no mundo, não gostaria de deixar de mencionar a
cocaína e seus efeitos deletérios. A cocaína é um psicotrópico: age no sistema nervoso central, cérebro e
medula espinhal, exatamente os órgãos que coman dam os pensamentos e as ações das pessoas. O indi víduo dependente de cocaína está sujeito a riscos
graves: pode chegar ao colapso cardíaco ou à intoxi cação. As alucinações provocadas pela cocaína são
terríveis! Segundo pesquisas com macacos rhesus, o
uso de cocaína durante a gravidez pode causar da nos irreversíveis ao cérebro do recém-nascido: perda
de mais da metade dos neurônios do córtex cerebral
e cérebro cerca de 20% menor.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu temo,
realmente, que os mitos e as facilidades associados
ao ecstasy provoquem uma disparada no consumo,
levando nossos jovens à beira do abismo, às bordas
do precipício, que é para onde os levam os trafican tes, os dependentes, os viciados.
Os serviços de inteligência brasileiros devem
manter sua atenção voltada para o aumento do con sumo do ecstasy. Não se pode negar a possibilidade
de ocorrer uma explosão no consumo desse alucinó geno. Não custa lembrar que aqui no Distrito Federal,
nas barbas dos poderes da Nação, foram presos, só
em maio deste ano, cinco estrangeiros com drogas.
Um deles era um sul-africano, que carregava o equi valente a 200 comprimidos de ecstasy, triturados e
escondidos em canudinhos de refrigerante para se rem vendidos numa festa rave em Sobradinho.
Relatório anual da seção das Nações Unidas
que controla drogas e crime já alertou para a curva
ascendente do ecstasy ao redor do mundo. O consu mo das pílulas está rompendo fronteiras geográficas
e sociais e puxando porcentagens para cima. Segun do a ONU, o número de usuários de drogas ilícitas entre a população acima de 15 anos de idade cresceu
de 4,2% em 2001 para 4,7% no ano passado. Os en torpecentes mais consumidos foram a cannabis –
maconha e haxixe – e as drogas sintéticas. Entre as
sintéticas, está o ecstasy, o grande responsável pela
expansão do mercado dos tóxicos fabricados em la boratório.
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O perigo parece estar bem próximo, Sr. Presidente! Poderemos estar diante do segundo boom do
ecstasy. O primeiro se deu no final dos anos 80. Nas
grandes cidades da Europa e Estados Unidos, a juventude underground experimentava a atmosfera
permissiva das festas regadas a música eletrônica e
pílulas de ecstasy. No final dos anos 90, o preço da
droga despencou. A qualidade também. A droga passava por uma forte industrialização. Em Brasília, o
preço do comprimido varia entre 30 e 50 reais. Ao
mesmo tempo, o ecstasy deixou de se restringir ao
ambiente das festas rave e passou a freqüentar qualquer boate, bar ou festinha de gente moderninha.
Também adquiriu novas formas. Pode vir em pó, líquido ou em cápsulas.
A luta contra as drogas não pode esmorecer
nunca! Como homem público, reafirmo meu compromisso de lutar contra as drogas diuturnamente, a todo
momento e em qualquer lugar, com os meios que me
forem acessíveis para tanto!
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado!
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, sob o patrocínio do Centro de Integração
Empresa-Escola (CIEE), publicou-se, há bem pouco,
brochura muito espirituosa e intrigante, reunindo saúde e filantropia na direção de uma parceria conceitual
mais eficaz. Intitulado A Saúde no Novo Conceito de
Filantropia, o livro traz a assinatura do professor Antônio Jacinto Caleiro Palma, a quem, com base neste
conteúdo, se delegou a função de palestrante no XII
Congresso Nacional das Santas Casas e Hospitais
Filantrópicos.
Como é sabido, a atuação filantrópica do CIEE
data de algum tempo e se destina a suprir deficiências da comunidade, exercendo atividades complementares ao próprio Governo. Embora, historicamente, o tônus da organização seja a educação profissionalizante, prevalece, hoje, o consenso de que um
país adoentado requer algo que antecede o conhecimento, e isso se traduz pela palavra saúde.
Antes de tudo, cumpre registrar que a história
que acompanha a trajetória do CIEE já conta com
quase quarenta anos de atividades ininterruptas, contabilizando mais de um milhão de jovens atendidos,
milhares de analfabetos e dezenas de milhares de estudantes sedentos por cursos suplementares gratuitos de formação profissionalizante. O professor Caleiro Palma, autor do livro em epígrafe, que desempenha função gabaritada no Conselho de Administração
do CIEE, transmite uma experiência de resultados
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positivos, fruto de sua exitosa participação no recente
Congresso Nacional das Santas Casas e Hospitais
Filantrópicos.
Reiterando literalmente as palavras do autor,
“educação, cultura, patrimônio e conhecimento são,
todos, complementos da vida”. Nessa linha, inúmeras
experiências têm sido efetuadas na área médica, com
profissionais de instituições filantrópicas, objetivando
maximizar o atendimento ao público, com elevação
da qualidade do serviço médico-hospitalar. Uma vez
que o Estado não tem experiência nem recursos suficientes para cumprir seu papel social, tem cabido ao
Terceiro Setor responder por significativa parte de
nossas carências estruturais.
O autor introduz, com muita destreza poética, a
relevância do talento, da paixão e dos sonhos na im plementação de projetos filantrópicos. Detentores de
talento e valores sublimes, os voluntários de entida des sem fins lucrativos são encarregados de retrans mitir e difundir o bem pela sociedade, servindo diutur namente à humanidade. Os integrantes das Santas
Casas, de Hospitais Filantrópicos e de entidades sem
fins lucrativos enquadram-se, portanto, perfeitamente
nesta categoria de voluntários, realizando o bem em
toda parte.
Revestidos de uma nova conceituação do que
seja filantropia, os profissionais do CIEE não rejeitam
a função de marketing como instrumento de incentivo
a práticas semelhantes para outros setores. Por conta
disso, publicam periodicamente a Revista Agitação,
na qual abordam questões relativas à educação, as sistência social e filantropia. Nela, são ainda veicula das matérias sobre oferta e qualidade de estágios no
mercado, além de informações acerca do programa
de alfabetização de adultos. Nas notícias sobre pro gramas de estágios, faz-se imperativo frisar que a
preocupação do CIEE é, também, de criar oportuni dade de capacitação profissional para os portadores
de deficiência física.
Com isso em mente, o CIEE não tem tido qual quer dificuldade em demonstrar ao Conselho Nacio nal de Assistência Social (CNAS) e, igualmente, aos
demais órgãos públicos que sua atuação extrapola
em demasia o campo da oferta de estágios, alcançan do a realização de uma assistência social efetiva em
diversas áreas. Sem fugir do foco profissionalizante,
suas atividades atestam, com perfeição, sua vocação
filantrópica, justificando, assim, as imunidades e isenções inerentes a sua função social.
Para explicar tamanho sucesso, o autor não
hesita em ape lar à recusa de receitas que não as
próprias como fonte de financiamento. Doa ções e
favores devem ser considerados recursos eventua is, aos quais se recorre para fins específicos, mes mo quando alocados pelo Governo. Tal é a for ça do
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argumento, que a criação da Associação Brasileira
de Captadores de Recursos para Instituições sem
Fins Lucrativos atendeu à ne cessidade de profissi onalização da função. Ao lado disso, a indispensá vel transparência nas con tas da instituição con figu ra-se como ponto de honra di ante das cobranças de
um mundo organizacional que se vale cada vez
mais das auditorias externas.
No quadro brasileiro, a saúde pública, de caráter
eminentemente universalista desde a promulgação
da Constituição de 88, tem-se debatido com inúmeros
obstáculos na consecução de suas funções. Graças
ao que os técnicos denominam de “inflação da saúde”, a combalida estrutura de nosso sistema atravessa período de lenta superação. Reflete, no fundo, o
crescimento dos preços da assistência médico-hospitalar em proporção bem superior ao crescimento dos
preços na economia como um todo. Há quem argumente que, por detrás da inflação, esconde-se a recente figura do “cliente-consumidor”, de cujo hegemônico lugar o conceito ultrapassado de “paciente” foi
retirado. Tal nova designação pressupõe uma disposição bem mais participativa dos agentes envolvidos.
Em todo caso, o professor Caleiro Palma visualiza tendências muito definidas no sistema de saúde
contemporâneo, “mundialmente” globalizado. De um
lado, prevê que a desestatização do sistema é irreversível, cabendo ao Estado apenas ocupar-se da saúde
dos cidadãos extremamente carentes. De outro, antecipa uma revolução gerencial, instaurando novas formas de organização do trabalho médico em função
da disseminação intensa de clínicas médicas especializadas. Em suma, em vez do médico, é a hora de o
profissional da área de administração ou de economia assumir a gerência do sistema, estabelecendo
um novo equilíbrio financeiro.
Na verdade, as premissas sobre as quais repousa a nova concepção de saúde pública apontam, en tre outras coisas, para uma integração mais harmônica entre o sistema, o meio ambiente e os recursos comunitários relacionados à promoção da saúde e pre venção das doenças. Além disso, ênfase especial
será sobreposta na questão da regionalização da as sistência, conforme local de moradia e trabalho da população atendida. Por fim, a constituição de uma rede
de médicos especialistas, serviços e hospitais servirá
de retaguarda e referência para as unidades básicas
de saúde, em prol de cujo funcionamento se introduzirão metas específicas e sistema mensal de avaliação.
De acordo com a publicação do CIEE, há muita
expectativa na melhora da saúde no Brasil, e isto tangencia, necessariamente, uma saudável parceria entre o Governo e as entidades sem fins lucrativos. As
Santas Casas e os Hospitais Filantrópicos lideram a
empreitada desta associação, depositando no Estado
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confiança para a delegação de determinadas funções
imprescindíveis. Nesse sentido, compete ao Poder
Público providenciar os recursos necessários para a
execução do trabalho das entidades filantrópicas, favorecendo o sistema de isenções fiscais e previden ciárias.
Para concluir, Sr. Presidente, devemos saudar a
publicação do CIEE como iniciativa assaz auspiciosa
no que toca à nova conceituação de filantropia e saúde. Interessados em áreas correlatas à educação profissionalizante, o CIEE e seu Conselho Diretor dis põem-se, agora, a pensar nosso desenvolvimento so cial, a partir de uma concepção de cidadania que lhe
antecede e lhe serve de base. Em síntese, o professor
Caleiro Palma, autor do livro, acerta em cheio quando
reitera que a filantropia hospitalar brasileira deve es tar inserida em novo conceito de filantropia e assis tência social, no qual a perspectiva de melhoramento
na prestação de serviços ganha uma angulação mui to mais promissora.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
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O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Sem apanhamento taquigráfico.) –
DURO CRÍTICO DO PT
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo
esta tribuna, na tarde de hoje, para comentar matéria
intitulada “Funai será presidida por um duro crítico do
PT”, publicada no jornal O Globo, edição de 08 de setembro do corrente, de extrema relevância para o país.
Na matéria, que solicito seja inserida nos anais do
Senado, mostra mais uma vez que a máscara do PT está
caindo, pois os próprios aliados do partido não aceitam
as irregularidades de suas administrações.
A matéria é de extrema atualidade, pelo que entendo que a inserção nos anais do Senado é oportuna.
O texto, que passo a ler, para que fique integrando
este pronunciamento, é o seguinte:
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR LEONEL PAVAN EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210 do
Regimento Interno.)
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O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apanha mento taquigráfico.) –
GOVERNO LOTEADO
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho
neste momento a esta tribuna para comentar a matéria publicada no jornal O Estado de S. Paulo, de 2 de
setembro do corrente, intitulada “Suplicy critica lotea mento de cargos pelo governo”.
A matéria, que solicito seja inserida nos anais
do Senado, destaca a forma como o governo Lula lida
com a questão do loteamento de cargos e a nomea -
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ção de políticos do PT para cargos públicos. Aproveito
para elogiar o Senador Eduardo Suplicy e manifestar
meu apoio às suas declarações contrárias a este tipo
de procedimento.
O texto, que passo a ler, para que fique integrando este pronunciamento, é o seguinte:
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210 do
Regimento Interno.)
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O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Sem
apanhamento taquigráfico.) –
CHEGAMOS AO FUNDO DO POÇO?
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo
esta tribuna nesta tarde para um breve comentário a
respeito do artigo publicado no jornal O Estado de S.
Paulo, de 07 de setembro do corrente, intitulado “De semprego: Chegamos ao fundo do poço?”, que trata
do grande problema do desemprego no País.
O artigo, que solicito seja inserido nos anais do
Senado, é oportuno e serve para que o Governo Lula
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recorde suas promessas de emprego na campanha e
veja como o País está contente em estar chegando ao
“fundo do poço”.
O artigo, que passo a ler, para que fique integrando este pronunciamento, é o seguinte:
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210 do
Regimento Interno.)
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O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG.
Sem apanhamento taquigráfico.) –
PT EXIGE LADO
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho a
esta tribuna, na tarde de hoje, para comentar matéria
intitulada “Para tucana, também na educação PT exige lado”, publicada no jornal Folha de S.Paulo, edi ção de 08 de setembro do corrente, na qual a Secre tária de Ensino Fundamental de FHC, Iara Prado, vê
aparelhamento e falta de rumo na atual gestão do
MEC.
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A matéria, que solicito seja inserida nos anais
do Senado, é muito importante para que o povo brasileiro esteja ciente das “mudanças” que acontecem no
País.
O texto, que passo a ler, para que fique integrando este pronunciamento, é o seguinte:
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO AZEREDO EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210 do
Regimento Interno.)
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O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, no último dia 12 de setembro realizou-se
em Ponta Porã, no meu Estado, o seminário intitulado
“A Faixa da Fronteira e o Desenvolvimento”.
O objetivo do seminário foi debater e apresentar
soluções para a melhoria das condições de vida da
população de dezenas de municípios que compõem a
chamada “faixa da fronteira” – 100 km a partir do marco divisório.
O seminário reuniu mais de 200 pessoas, entre
representantes do governo federal, do governo estadual, prefeitos e seus representantes, educadores,
representantes de ONGs e dezenas de interessados
no desenvolvimento da faixa da fronteira, tanto do
lado de Mato Grosso do Sul, pelo lado brasileiro
como, pelo lado paraguaio, representantes do Depar tamento de Amambay.
Convidados especiais da prefeitura de Ponta
Porã, compareceram o secretário do Centro-Oeste do
Ministério da Integração Nacional, Fausto Mato Gros so, o presidente da Federação das Industrias do Estado e Mato Grosso do Sul, Alfredo Fernandes.
Participaram ainda do evento os senadores Jorge Morinigo e Domingos Laino, uma das figuras políti cas que mais tem marcado a história do país vizinho.
Sr. Presidente, os trabalhos resultaram na “Carta
da Fronteira, propondo a construção de uma agenda
básica para a integração brasileiro-paraguaia, cujas
grandes linhas estou adiantando ao Senado Federal.
O documento propõe, entre outras providências:
1 - a realização de estudos para uma única para
os habitantes da fronteira na forma de Cartão Magné tico Pessoal, fornecido pelos serviços de imigração
de cada país, a exemplo de acordo firmado entre Brasil e Uruguai;
2 - a adequação das normas de transito de veí culos que circulam nas regiões fronteiriças;
3 - a coordenação das legislações trabalhistas
dos paises limítrofes;
4 - a criação de mecanismos legais para a con versão monetária de forma a simplificar o comercio
entre os paises membros.
Sr. Presidente, em função dessas e de uma lon ga série de medidas sugeridas no Seminário, solicito
a V. Exª que determine a transcrição, na íntegra da
“Carta da Fronteira” nos Anais do Senado Federal.
Era o que eu gostaria de comunicar.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR DELCÍDIO AMARAL EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210 do
Regimento Interno.)
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CARTA DA FRONTEIRA
Os participantes do Seminário “A Faixa de Fronteira e o Desenvolvimento”, realizado em Ponta Porã,
no dia 12 de Setembro de 2003, promovido pela Pre feitura Municipal de Ponta Porã (MS) e pelo Senador
Delcídio Amaral, com a participação de representantes do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, do
Governo Federal, dos municípios da faixa de fronteira, instituições de ensino e pesquisa, entidades representativas dos empresários e trabalhadores, Organizações Não-Governamentais (ONGs) e outros setores da sociedade civil, além de ilustres representantes do Parlamento do Paraguai;
CONSIDERANDO:
- Os diversos problemas na ges tão e atendi mento das po lí ti cas públicas de sa úde, educação,
assistência so cial, segurança pú blica, sobretudo
quan do se anali sam as características espe ci a is
da região;
- A insuficiência e/ou deficiência na infra-estrutura – energia, saneamento, telecomunicações e
transporte – como obstáculo ao desenvolvimento,
mormente quando se avaliam as conseqüências destes fatos para o sistema produtivo local;
- A ausência de regimes tributários específicos
para esta faixa, desestimulando a instalação de em preendimentos industriais e o conseqüente investimento produtivo para crescimento da atividade da
economia da região;
- A inexistência de mecanismos eficazes de fi nanciamento da produção, com juros apropriados, de
forma a fomentar as condições essenciais para o de senvolvimento sustentável da fronteira;
- A extrema importância do apoio e participação
nos debates sobre políticas integracionistas das entidades representativas dos diversos setores da sociedade civil, verdadeiro motor da integração;
- O papel fundamental de um canal de comunicação entre as instâncias negociadoras e a sociedade civil organizada e, ainda, a importância dos Parlamentos no processo de integração regional;
- A necessidade de se criar uma Agenda, no âmbito do Mercosul, para a identificação e equacionamento conjunto de problemas específicos das fronteiras que geram graves conseqüências de natureza
econômica e social para a sub-região;

27330 Quarta-feira 17

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DECLARAM O COMPROMISSO DE:
· Promover efetiva ar ticulação dos diversos en tes federativos, a sociedade civil organizada, as instituições de ensino e pesquisa, os empresários e traba lhadores, através das suas entidades representativas
no Brasil e no Paraguai, no sentido de manter um es paço permanente de articulação para formular políti cas conjuntas visando solução dos problemas em
questão, especificamente na região de fronteira Bra sil-Paraguai, e também em Mato Grosso do Sul e no
Departamento de Amambay;
· Construir uma agenda básica para integração
dos dois países em nível diplomático para garantir a
aplicação de recursos nas áreas de infra-estrutura,
saneamento, saúde, meio ambiente, inclusão social,
etc., como forma de fortalecer os projetos de desen volvimento nestes setores;
· Discutir a criação da Agência de Desenvolvi mento do Centro-Oeste do lado brasileiro e similar no
vizinho país, de acordo com as peculiaridades de
cada região, fortalecendo a sua meta de gestão e de
agente financiador dos projetos de infra-estrutura;
· Fomentar a integração regional dos municípios
de fronteira, por tais para o Mercosul, num processo
que se efetive como desenvolvimento de projetos
para potencializar o desenvolvimento econômico, tu rístico e social, abordando as questões estratégicas,
como a negociação da Área de Livre Comércio das
Américas, respeitando o conjunto da região e não
apenas dos países membros isoladamente;
· Incentivar a harmonização da legislação e das
ações promovendo a integração e unificação da políti ca sanitária animal, das políticas urbana e ambiental,
inclusive quanto à regulamentação do artigo 20 referente à ocupação da faixa de fronteira;
· Observar as particularidades de hábitos, cos tumes, características sócio-econômicas e geopolíti cas, que tornam as regiões fronteiriças detentoras de
peculiaridades geradoras de necessidades específi cas, em contraposição aos problemas e questões
presentes nas áreas centrais dos países membros do
Mercosul, implementando a integração cultural dos
povos da fronteira;
· Propor a criação de políticas integradas e descentralizadas no que diz respeito às questões de ex trema importância para o bem-estar das populações
fronteiriças, como as que tocam a saúde e o trabalho,
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assim como para o desenvolvimento econômico sustentável da região, baseadas em metodologias de trabalho que encaminhe as reivindicações apresentadas pela sociedade civil, envolvendo particularmente
os seguintes pontos, para compor a Agenda de pro pósitos:
· Criação e implementação de normas específicas para as áreas de fronteira, com participação de
todos os setores interessados dos países envolvidos,
aproveitando-se da sinergia destes;
· Integração das cadeias produtivas dos municípios com países vizinhos, a partir das suas áreas
fronteiriças, com vistas à criação de empregos e à obtenção de uma melhor inserção dos produtos no mercado internacional;
· Criação de mecanismos legais para a conversão monetária de forma a simplificar o comércio entre
os países membros;
· Criação e reconhecimento de Câmaras de Mediação e Arbitragem e Comissões de Conciliação
Prévia para dirimir questões peculiares à fronteira;
· Estudos sobre propostas para que o trânsito de
mercadorias técnica e legalmente permitidas seja li berado de forma irrestrita entre as zonas de fronteira
e que os controles aduaneiros sejam recolhidos para
as áreas limítrofes determinadas pela distância de 50
km ou de 100 km da fronteira física;
· Estudos sobre a criação de uma identidade
única para os habitantes de fronteira que comprovem
certos requisitos quanto à moradia e veracidade de
sua condição de cidadão fronteiriço, na forma de um
Cartão Magnético Pessoal, fornecido pelos Serviços
de Migração de cada país, a exemplo do Acordo fir mado entre Brasil e Uruguai;
· Estudos sobre a criação de um Cartão Único
de Vigilância Sanitária;
· Estudos sobre a criação de um escritório de
caráter supranacional, com comando rotativo, tendo
participação de entes municipais, teria por atribuição
implementar as normas gestoras das zonas de fronteiras;
· Estudos propondo a readequação das normas
de trânsito que tratam da circulação de veículos nas
regiões fronteiriças, inclusive quanto à flexibilização
das leis referentes à circulação de veículos utilizados
como instrumentos de trabalho;

Setembro de 2003

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

· Coordenação das legislações trabalhistas dos
países limítrofes, propondo a fiscalização das condi ções de trabalho;
· Integração curricular das universidades para
reconhecimento automático dos títulos e cooperação
técnica para formação profissional em parceria, a
exemplo do ocorrido com a instalação da Itaipu Bina cional;
· Estabelecimento de Comitês de Fronteira
como fóruns de discussão binacionais e solução de
problemas emergentes e/ou ações prioritárias, esti-
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mulando e apoiando a elaboração de planos diretores
para as cidades;
Ponta Porá, Mato Grosso do Sul, em 12 de se tembro de 2003.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) – Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores
que constará da próxima sessão deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas e 30 minutos, a
seguinte:
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(Levanta-se a sessão às 18 horas e 43 minutos.)
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL
(52ª LEGISLATURA)
BAHIA
PFL
PFL
PFL

Rodolpho Tourinho
Antonio Carlos Magalhães
César Borges

RIO DE JANEIRO
PT
PL
PMDB

Roberto Saturnino
Marcelo Crivella
Sérgio Cabral

PMDB
PFL
PFL

João Alberto Souza
Edison Lobão
Roseana Sarney

PMDB
PT
PTB

Luiz Otávio
Ana Júlia Carepa
Duciomar Costa

PFL
PFL
PSDB

José Jorge
Marco Maciel
Sérgio Guerra

PT
PT
PFL

Eduardo Suplicy
Aloizio Mercadante
Romeu Tuma

PL
PSDB
PMDB

Aelton Freitas
Eduardo Azeredo
Hélio Costa

PMDB
PFL
PSDB

Maguito Vilela
Demóstenes Torres
Lúcia Vânia

PSDB
PFL
PT

Antero Paes de Barros
Jonas Pinheiro
Serys Slhessarenko

MARANHÃO

PARÁ

PERNAMBUCO

SÃO PAULO

MINAS GERAIS

GOIÁS

MATO GROSSO

RIO GRANDE DO SUL
PMDB
PT
PTB

Pedro Simon
Paulo Paim
Sérgio Zambiasi

PSDB
PPS
PSDB

Reginaldo Duarte
Patrícia Saboya Gomes
Tasso Jereissati

PMDB
PFL
PMDB

Ney Suassuna
Efraim Morais
José Maranhão

CEARÁ

PARAÍBA

ESPÍRITO SANTO
PPS
PMDB
PL

João Batista Motta
Gerson Camata
Magno Malta

PMDB

Alberto Silva

PIAUÍ

PFL
PMDB

Heráclito Fortes
Mão Santa

PTB
PMDB
PFL

Fernando Bezerra
Garibaldi Alves Filho
José Agripino

PFL
PT
PSDB

Jorge Bornhausen
Ideli Salvatti
Leonel Pavan

PT
PMDB
PSDB

Heloísa Helena
Renan Calheiros
Teotônio Vilela Filho

PFL
PDT
PSB

Renildo Santana
Almeida Lima
Antonio Carlos Valadares

PMDB
PSDB
PDT

Gilberto Mestrinho
Arthur Virgílio
Jefferson Peres

PSDB
PT
PDT

Alvaro Dias
Flávio Arns

PT
PSB
PT

Tião Viana
Geraldo Mesquita Júnior
Sibá Machado

PMDB
PT
PMDB

Juvêncio da Fonseca
Delcídio Amaral
Ramez Tebet

PMDB
PT
PFL

Valmir Amaral
Eurípedes Camargo
Paulo Octávio

PSDB
PFL
PFL

Eduardo Siqueira Campos
João Ribeiro
Leomar Quintanilha

PMDB
PSB
PMDB

José Sarney
João Capiberibe
Papaléo Paes

PMDB
PT
PMDB

Amir Lando
Fátima Cleide
Valdir Raupp

PPS
PDT
PMDB

Mozarildo Cavalcanti
Augusto Botelho
Romero Jucá

RIO GRANDE DO NORTE

SANTA CATARINA

ALAGOAS

SERGIPE

AMAZONAS

PARANÁ

Osmar Dias
ACRE

MATO GROSSO DO SUL

DISTRITO FEDERAL

TOCANTINS

AMAPÁ

RONDÔNIA

RORAIMA

COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
(27 titulares e 27 suplentes)
Presidente: Senador Ramez Tebet (PMDB-MS)
Vice-Presidente: Senador Paulo Octavio (PFL-DF)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Aloizio Mercadante
1. Ideli Salvatti
Ana Júlia Carepa
2. Flávio Arns
Eduardo Suplicy
3. Serys Slhessarenko
Delcídio Amaral
4. Duciomar Costa
Roberto Saturnino
5. Magno Malta
Antonio Carlos Valadares
6. Aelton Freitas
Geraldo Mesquita Júnior
7. (vago)
Fernando Bezerra
8. (vago)
PMDB
Ramez Tebet
1. Hélio Costa
Mão Santa
2. Luiz Otávio
Garibaldi Alves Filho
3. Valmir Amaral
Romero Jucá
4. Gerson Camata
João Alberto Souza
5. Sérgio Cabral
Pedro Simon
6. Ney Suassuna
Valdir Raupp
7. Íris de Araújo
PFL
César Borges
1. Antonio Carlos Magalhães
Efraim Morais
2. Demóstenes Torres
Jonas Pinheiro
3. João Ribeiro
Jorge Bornhausen
4. José Agripino
Paulo Octavio
5. José Jorge
Rodolpho Tourinho
6. Marco Maciel
PSDB
Antero Paes de Barros
1. Arthur Virgílio
Sérgio Guerra
2. (vago)
Eduardo Azeredo
3. Lúcia Vânia
Tasso Jereissati
4. Leonel Pavan
PDT
Almeida Lima
1. Osmar Dias
PPS
Patrícia Saboya Gomes
1. João Batista Motta
Atualizada em 15.05.2003
Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: Terças – Feiras às 10:00 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa.
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br

1.1) SUBCOMISSÃO DE TURISMO
TEMPORÁRIA
(07 titulares e 07 suplentes)
Presidente: Senador Paulo Octávio (PFL –DF)
Vice-Presidente: Senador Leonel Pavan (PSDB – SC)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Aelton Freitas
1. Antonio Carlos Valadares
Serys Slhessarenko
2. Ideli Salvatti
PMDB
Garibaldi Alves Filho
1. Mão Santa
Valdir Raupp
2. Luiz Otávio
PFL
Paulo Octavio
1. João Batista Motta (PPS)*
João Ribeiro
2. César Borges
PSDB
Leonel Pavan
1. Lúcia Vânia
*Vaga cedida ao PPS.
Atualizada em 15.05.2003
Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: Terças – Feiras às 10:00 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa.
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br

1.2) SUBCOMISSÃO DE MINERAÇÃO
TEMPORÁRIA
(07 titulares e 07 suplentes)
Presidente: Senadora Ana Júlia Carepa (PT – PA)
Vice-Presidente: Senador Rodolpho Tourinho (PFL – BA)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Ana Julia Carepa
1. Delcídio Amaral.
Aelton Freitas
2. Magno Malta
PMDB
Luiz Otávio
1. Hélio Costa
Sérgio Cabral
2. (vago)
PFL
Rodolpho Tourinho
1. Efraim Morais
João Ribeiro
2. Almeida Lima (PDT)*
PSDB
Sérgio Guerra
1.Eduardo Azeredo
*Vaga cedida pelo PFL
Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: Terças – Feiras às 10:00 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa.
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br
1.3) SUBCOMISSÃO DESTINADA A ACOMPANHAR
A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DOS ESTADOS
TEMPORÁRIA
9 (nove) titulares
9 (nove) suplentes
(AGUARDANDO INSTALAÇÃO)

2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
(29 titulares e 29 suplentes)
Presidente: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO)
Vice-Presidente: Senador Papaléo Paes* (PMDB-AP)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Ana Júlia Carepa
1. Delcídio Amaral
Eurípedes Camargo
2. Serys Slhessarenko
Fátima Cleide
3. Tião Viana
Flávio Arns
4. Antonio Carlos Valadares
Sibá Machado
5. Duciomar Costa
João Capiberibe
6. (vago)
Aelton Freitas
7. (vago)
(vago)
8. (vago)
PMDB
Mão Santa
1. Garibaldi Alves Filho
Juvêncio da Fonseca
2. Hélio Costa
Íris de Araújo
3. Ramez Tebet
Sérgio Cabral
4. José Maranhão
Ney Suassuna
5. Pedro Simon
Amir Lando
6. Romero Jucá
Papaléo Paes*
7. (vago)
PFL
Edison Lobão
1. Antonio Carlos Magalhães
Jonas Pinheiro
2. César Borges
José Agripino
3. Demóstenes Torres
Leomar Quintanilha
4. Efraim Morais
Renildo Santana
5. Jorge Bornhausen
Roseana Sarney
6. João Ribeiro
PSDB
Eduardo Azeredo
1. (vago)
Lúcia Vânia
2. Tasso Jereissati
Teotônio Vilela Filho
3. Leonel Pavan
Antero Paes de Barros
4. Sérgio Guerra
Reginaldo Duarte
5. (vago)
PDT
Augusto Botelho
1. Osmar Dias
Álvaro Dias
2. (vago)
PPS
Patrícia Saboya Gomes
1. Mozarildo Cavalcanti
*Desfiliou-se do PTB, passando a integrar a bancada do PMDB em 07.05.2003.
Atualizada em 15.05.2003
Secretário: Cleudes Boaventura Farias Nery
Reuniões: Quintas – Feiras às 10:00 horas – Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3113515 Fax: 3113652
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br

2.1) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE E DA JUVENTUDE
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO)
Vice-Presidente: Senadora Roseana Sarney (PFL-MA)
Relatora: Senadora Patrícia Saboya Gomes (PPS-CE)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Ana Júlia Carepa
1.
Fátima Cleide
2.
PMDB
Amir Lando
1.
Juvêncio da Fonseca
2.
PFL
Roseana Sarney
1.
PSDB
Lúcia Vânia
1.
PPS
Patrícia Saboya Gomes
1.
Atualizada em 13.05.2003
Secretário: Cleudes Boaventura Farias Nery
Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3113515 Fax: 3113652
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br
2.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DO IDOSO
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente: Senador Sérgio Cabral (PMDB-RJ)
Vice-Presidente: Senadora Íris de Araújo (PMDB-GO)
Relator: Senador Leomar Quintanilha (PFL -TO)
TITULARES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Sibá Machado
Aelton Freitas
Sérgio Cabral
Íris de Araújo
Leomar Quintanilha
Antero Paes de Barros
Álvaro Dias

1.
2.
PMDB
1.
2.
PFL
1.
PSDB
1.
PPS
1.
Secretário: Cleudes Boaventura Farias Nery
Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3113515 Fax: 3113652
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br

SUPLENTES

2.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DAS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente: Senador Flávio Arns (PT-PR)
Vice-Presidente: Senador Jonas Pinheiro (PFL-MT)
Relator: Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Flávio Arns
1.
Eurípedes Camargo
2.
PMDB
Ney Suassuna
1.
Garibaldi Alves Filho
2.
PFL
Jonas Pinheiro
1.
PSDB
Eduardo Azeredo
1.
PPS
Mozarildo Cavalcanti
1.
Secretário: Cleudes Boaventura Farias Nery
Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3113515 Fax: 3113652
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br

2.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE SAÚDE
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente: Senador Papaléo Paes*(PMDB-AP)
Vice-Presidente: Senador Augusto Botelho (PDT-RR)
Relator: Senador Mão Santa (PMDB-PI)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Vago
1.
Vago
2.
PMDB
Mão Santa
1.
Papaléo Paes*
2.
PFL
Renildo Santana
1.
PSDB
Reginaldo Duarte
1.
PDT
Augusto Botelho
1.
*Desfiliou-se do PTB, passando a integrar a bancada do PMDB em 07.05.2003.
Atualizada em 13.05.2003
Secretário: Cleudes Boaventura Farias Nery
Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3113515 Fax: 3113652
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br

3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
(23 titulares e 23 suplentes)
Presidente: Senador Edison Lobão (PFL-MA)
Vice-Presidente: Senador José Maranhão (PMDB-PB)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Serys Slhessarenko
1. Eduardo Suplicy
Aloizio Mercadante
2. Ana Júlia Carepa
Tião Viana
3. Sibá Machado
Antonio Carlos Valadares
4. Fernando Bezerra
Magno Malta
5. Geraldo Mesquita Júnior
(vago)
6. João Capiberibe
Marcelo Crivella
7. (vago)
PMDB
Amir Lando
1. Romero Jucá*
Garibaldi Alves Filho
2. Luiz Otávio
José Maranhão
3. Ramez Tebet
Juvêncio da Fonseca
4. João Alberto Souza
Papaléo Paes
5. Íris de Araújo
Pedro Simon
6. Sérgio Cabral
PFL
Antonio Carlos Magalhães
1. Paulo Octávio
César Borges
2. João Ribeiro
Demóstenes Torres
3. Jorge Bornhausen
Edison Lobão
4. Renildo Santana
José Jorge
5. Rodolpho Tourinho
PSDB
Arthur Virgílio
1. Antero Paes de Barros
Tasso Jereissati
2. Teotônio Vilela Filho
(vago)
3. Leonel Pavan
PDT
Jefferson Peres
1. Almeida Lima
PPS
João Batista Motta
1. Mozarildo Cavalcanti
* Desfiliou-se do PSDB, passando a integrar a bancada do PMDB em 14.05.2003..
Atualizada em 15.05.2003
Secretária: Gildete Leite de Melo
Reuniões: Quartas – Feiras às 10:00 horas. – Plenário nº 3 – Ala Alexandre Costa
Telefone: 3113972 Fax: 3114315
E – Mail: sscomccj@senado.gov.br

3.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS “INDICAÇÕES
APONTADAS” NO RELATÓRIO FINAL DA “CPI DO JUDICIÁRIO” E RECEBER NOVAS DENÚNCIAS E
INFORMAÇÕES RELACIONADAS COM O OBJETIVO DA INVESTIGAÇÃO
(7 titulares e 7suplentes)
(AGUARDANDO INSTALAÇÃO)

Criada através do Requerimento nº 12-CCJ, de 1999, aprovado em 15/12/1999.

3.2) SUBCOMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
(7 titulares e 7suplentes)
Presidente: Senador Tasso Jereissati
Vice-Presidente: Pedro Simon
Relator Geral: Senador Demóstenes Torres
TITULARES
SUPLENTES
PMDB
Pedro Simon
1. João Alberto Souza
Garibaldi Alves Filho
2. Papaléo Paes
PFL
Demóstenes Torres
1. Efraim Morais
César Borges
2. João Ribeiro
PT
Serys Slhessarenko
1. Sibá Machado
PSDB
Tasso Jereissati
1. Arthur Virgílio Neto
OUTROS PARTIDOS (PDT, PTB, PSB, PPS e PL)
Magno Malta
1. Fernando Bezerra
Atualizada em 21.05.03
Secretária: Gildete Leite de Melo
Plenário nº 3 – Ala Alexandre Costa
Telefone: 3113972 Fax: 3114315
E – Mail: sscomccj@senado.gov.br

4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
(27 titulares e 27 suplentes)
Presidente: Senador Osmar Dias (PDT-PR)
Vice-Presidente: Senador Hélio Costa (PMDB-MG)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Fátima Cleide
1. Tião Viana
Flávio Arns
2. Roberto Saturnino
Ideli Salvatti
3. Eurípedes Camargo
João Capiberibe
4. Papaléo Paes*
Duciomar Costa
5. Sibá Machado
Aelton Freitas
6. Marcelo Crivella
(vaga cedida ao PMDB)
7. (vago)
Heloísa Helena
8. (vago)
PMDB
Hélio Costa
1. Mão Santa
Íris de Araújo
2. Garibaldi Alves Filho
Valdir Raupp
3. Juvêncio da Fonseca
Gerson Camata
4. Luiz Otávio
Sérgio Cabral
5. Valmir Amaral
José Maranhão
6. Amir Lando
(vago)
7. (vago)
Valmir Amaral (por cessão do Bloco de Apoio ao
Governo)
PFL
Demóstenes Torres
1. Edison Lobão
Jorge Bornhausen
2. Jonas Pinheiro
José Jorge
3. José Agripino
Leomar Quintanilha
4. Marco Maciel
Renildo Santana
5. Paulo Octavio
Roseana Sarney
6. João Ribeiro
PSDB
Sérgio Guerra
1. Arthur Virgílio
Leonel Pavan
2. Eduardo Azeredo
Reginaldo Duarte
3. Teotônio Vilela Filho
Antero Paes de Barros
4. Lúcia Vânia
PDT
Osmar Dias
1. Jefferson Peres
Almeida Lima
2. Álvaro Dias
PPS
Mozarildo Cavalcanti
1. Patrícia Saboya Gomes
Observação: Conforme acordo de líderes anunciado na reunião da Comissão de Assuntos
Econômicos de 19.2.2003, o PMDB ocupará somente 6 cadeiras na Comissão de Educação.
*Desfiliou-se do PTB, passando a integrar a bancada do PMDB em 07.05.2003.
Atualizada em 13.05.2003
Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares
Reuniões: Terças – Feiras às 11:30 horas – Plenário nº 15 – Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3113498 Fax: 3113121
E – Mail: julioric@senado.gov.br.

4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
(12 (doze) titulares e 12 (doze) suplentes)
Presidente: Senador Roberto Saturnino (PT-RJ)
Vice-Presidente: Senadora Íris de Araújo (PMDB-GO)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Roberto Saturnino
1. Sibá Machado
Fátima Cleide
2. Eurípedes Camargo
João Capiberibe
3. Papaléo Paes*
PMDB
Hélio Costa
1. Gerson Camata
Sérgio Cabral
2. Juvêncio da Fonseca
Íris de Araújo
3. Luiz Otávio
PFL
Roseana Sarney
1 Paulo Octavio
Demóstenes Torres
2. José Agripino
Edison Lobão
3. (vago)
PSDB
Eduardo Azeredo
1. Arthur Virgílio
Leonel Pavan
2. Reginaldo Duarte
PDT
Almeida Lima
2. (vago)
* Desfiliou-se do PTB, passando a integrar a bancada do PMDB em 07.05.2003.
Atualizada em 07.05.2003
Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares
Plenário nº 15 – Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3113498 Fax: 3113121
E – Mail: julioric@senado.gov.br.
4.2) SUBCOMISSÃO DE RÁDIO E TV
PERMANENTE
9 (nove) titulares
9 (nove) suplentes
(AGUARDANDO INSTALAÇÃO)
4.3) SUBCOMISSÃO DO LIVRO
PERMANENTE
7 (sete) titulares
7 (sete) suplentes
(AGUARDANDO INSTALAÇÃO)
4.4) SUBCOMISSÃO DO ESPORTE
PERMANENTE
7 (sete) titulares
7 (sete) suplentes
(AGUARDANDO INSTALAÇÃO)

5) - COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
(17 titulares e 9 suplentes)
Presidente: Senador Ney Suassuna (PMDB-PB)
Vice-Presidente: Senador Antero Paes de Barros (PSDB-MT)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Ideli Salvati
1. Ana Júlia Carepa
Heloísa Helena
2. Delcídio Amaral
Antonio Carlos Valadares
3. Geraldo Mesquita Júnior
Aelton Freitas
Duciomar Costa
PMDB
Ney Suassuna
1. Valmir Amaral
Luiz Otávio
2. Romero Jucá
Gerson Camata
João Alberto Souza
PFL
César Borges
1. Jorge Bornhausen
Efraim Morais
2. Paulo Octavio
João Ribeiro
Leomar Quintanilha
PSDB
Arthur Virgílio
1. Leonel Pavan
Antero Paes de Barros
PDT
Osmar Dias
1. Almeida Lima
PPS
João Batista Motta
Atualizada em 22.05.2003
Secretário: José Francisco B. de Carvalho
Reuniões: Quartas – Feiras às 11:00 horas – Plenário nº 6 – Ala Nilo Coelho.
Telefone: 3113935 Fax: 3111060
E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br.

6) - COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
(19 titulares e 19 suplentes)
Presidente: Senador Magno Malta (PL-ES)
Vice-Presidente: (aguardando eleição)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Sibá Machado
1..Serys Slhessarenko
Eurípedes Camargo
2. (vago)
Magno Malta
3. (vago)
Aelton Freitas
4. (vago)
Marcelo Crivella
5. (vago)
PMDB
Renan Calheiros
1. Gerson Camata
Ney Suassuna
2. Amir Lando
José Maranhão
3. Gilberto Mestrinho
Sérgio Cabral
4. Romero Jucá
Garibaldi Alves Filho
5. (vago)
PFL
Edison Lobão
1. Demóstenes Torres
Efraim Morais
2. Jonas Pìnheiro
Leomar Quintanilha
3. (vago)
Rodolpho Tourinho
4. Roseana Sarney
PSDB
Lúcia Vânia
1. (vago)
(vago)
2. (vago)
Reginaldo Duarte
3. Antero Paes de Barros
PDT
Jefferson Peres
1. (vago)
PPS
Mozarildo Cavalcanti
1. João Batista Motta
Atualizada em 22.05.2003
Secretária: Maria Dulce V. de Queirós Campos
Telefone 3111856 Fax: 3114646
E – Mail: mariadul@senado.br .

7) - COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL
(19 titulares e 19 suplentes)
Presidente: Senador Eduardo Suplicy (PT-SP)
Vice-Presidente: Senador Marcelo Crivella (PL-RJ)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Eduardo Suplicy
1. Flávio Arns
Heloísa Helena
2. Fátima Cleide
João Capiberibe
3. Aloizio Mercadante
Marcelo Crivella
4. Duciomar Costa
Fernando Bezerra
5. Aelton Freitas
Tião Viana (por cessão do PMDB)
PMDB
Gilberto Mestrinho
1. Pedro Simon
João Alberto Souza
2. Ramez Tebet
Luiz Otávio
3. Valdir Raupp
(vaga cedida ao Bloco de Apoio ao Governo)
4. Juvêncio da Fonseca
Hélio Costa
5. (vago)
PFL
Antonio Carlos Magalhães
1. Edison Lobão
João Ribeiro
2. Renildo Santana
José Agripino
3. Rodolpho Tourinho
Marco Maciel
4. Roseana Sarney
PSDB
Arthur Virgílio
1. Antero Paes de Barros
Eduardo Azeredo
2. Tasso Jereissati
Lúcia Vânia
3. Sérgio Guerra
PDT
Jefferson Péres
1. Álvaro Dias
PPS
Patrícia Saboya Gomes
1. Mozarildo Cavalcanti
Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello
Telefone 3113496 Fax: 3113546 – Plenário nº 7 – Ala Alexandre Costa
Reuniões: Quintas–feiras às 10:00 horas.
E – Mail: luciamel@senado.gov.br

7.1) – SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL
Subcomissão Permanente de Proteção dos
Cidadãos Brasileiros no Exterior
PRESIDENTE: Senador
VICE-PRESIDENTE: Senador

TITULARES

SUPLENTES

BLOCO DE APOIO AO GOVERNO (PT, PSB, PTB E PL)

Marcelo Crivella (PL)
João Capiberibe (PSB)
Fátima Cleide (PT)

RJ-5077/5078 1 - Duciomar Costa (PTB)
AP-2441-2446 2 - Aelton Freitas (PL)
RO-2391-2397 3 - Flávio Arns (PT)
PMDB

PA-2341/2342
MG-4621/4018
PR-2401/2405

Hélio Costa
Luiz Otávio

MG-2244/2245 1 - Ramez Tebet
PA-3050/4393 2 - Juvêncio Da Fonseca
PFL

MS-2221/2224
MS-1128/1228

Marco Maciel
Rodolpho Tourinho

PE-5710-5724
BA-3173/3174

MA-3069/3070
SE-1306/4055

Eduardo Azeredo

MG-2321-2323

1 - Roseana Sarney
2 - Renildo Santana
PSDB
1 - Antero Paes de Barros

Reuniões:
Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello
Telefones da Secretaria: 311-3259/3496/4777
Sala nº 5/B – CEP 70100-000

MT-4061/1146

Sala nº 07 – Ala Sen. Alexandre Costa
Tel. da Sala de Reunião: 311-3367
Fax: 311-3546
E-mail: sscomcre@senado.gov.br

8) - COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
(23 titulares e 23 suplentes)
Presidente: Senador José Jorge (PFL-PE)
Vice-Presidente: Senador João Batista Motta (PPS-ES)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Delcídio Amaral
1. Roberto Saturnino
Ideli Salvatti
2. Fátima Cleide
Serys Slhessarenko
3. Heloísa Helena
Sibá Machado
4. Ana Júlia Carepa
Geraldo Mesquita Júnior
5. Duciomar Costa
Duciomar Costa
6. Fernando Bezerra
Magno Malta
7. Marcelo Crivella
PMDB
Gerson Camata
1. Mão Santa
Amir Lando
2. Luiz Otávio
Valdir Raupp
3. Pedro Simon
Valmir Amaral
4. Renan Calheiros
Gilberto Mestrinho
5. Ney Suassuna
José Maranhão
6. Romero Jucá
PFL
João Ribeiro
1. César Borges
José Jorge
2. Jonas Pinheiro
Marco Maciel
3. Leomar Quintanilha
Paulo Octavio
4. Renildo Santana
Rodolpho Tourinho
5. Roseana Sarney
PSDB
Leonel Pavan
1. (vago)
Sérgio Guerra
2. Arthur Virgílio
Teotônio Vilela Filho
3. Reginaldo Duarte
PDT
Augusto Botelho
1. Osmar Dias
PPS
João Batista Motta
1. Mozarildo Cavalcanti
Atualizada em 22.05.2003
Secretário: Celso Parente
Reuniões: Terças – Feiras às 14:00 horas. – Plenário nº 13 – Ala Alexandre Costa
Telefone: 3114607 Fax: 3113286
E – Mail: cantony@senado.gov.br.

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 20/93)

COMPOSIÇÃO
(Eleita na Sessão do Senado Federal de 13/03/2003)
1ª Eleição Geral: 19.04.1995
2ª Eleição Geral: 30.06.1999
3ª Eleição Geral: 27.06.2001
4ª Eleição Geral: 13.03.2003

Presidente: Senador JUVÊNCIO DA FONSECA 2
Vice-Presidente: Senador DEMÓSTENES TORRES 2
Titulares
Juvêncio da Fonseca
João Alberto Souza
Ramez Tebet
Luiz Otávio

UF
MS
MA
MS
PA

Paulo Octávio
Demóstenes Torres
Rodolpho Tourinho

DF
GO
BA

Heloísa Helena
Sibá Machado
(Vago)8

AL
AC

PMDB
Ramal
1128
1411
2222
3050
PFL5
2011
2091
3173
PT1
3197
2184

Suplentes
1. Ney Suassuna
2. Pedro Simon
3. Gerson Camata
4. Alberto Silva

UF
PB
RS
ES
PI

Ramal
4345
3232
3256
3055

1.
2.
3.

Jonas Pinheiro
César Borges 4
Renildo Santana 4

MT
BA
SE

2271
2212
1306

1.
2.
3.

Ana Julia Carepa
Fátima Cleide
Eduardo Suplicy 3

PA
RO
SP

2104
2391
3213

CE
AM

1137
1201

RR

2041

RN

2461

PSDB5
Sérgio Guerra
PE
2385
1. Reginaldo Duarte
Antero Paes de Barros
MT
4061
2. Arthur Virgílio
PDT
(Vago)7
1. Augusto Botelho (PDT)
PTB1
(Vago)6
1. Fernando Bezerra (PTB)
PSB1, PL1 e PPS
Magno Malta (PL)
ES
4164
1. (Vago)9
Corregedor do Senado (Membro nato – art. 25 da Resolução nº 20/93)
Senador Romeu Tuma (PFL/SP)

(atualizada em 13.08.2003)
Notas:
1
Partido pertencente ao Bloco de Apoio ao Governo (PT/PTB/PSB/PL), constituído na Sessão do SF de 1.2.2003.
2
Eleitos em 18.03.2003, na 1ª Reunião do Conselho.
3
Eleito na Sessão do SF de 18.3.2003.
4
Eleitos na Sessão do SF de 19.3.2003.
5
Partido pertencente à Liderança Parlamentar da Minoria (PFL/PSDB), constituída na Sessão do SF de 29.4.2003.
6
Vaga ocupada pelo Senador Geraldo Mesquita Júnior (Bloco/PSB-AC) até 6.5.2003, quando anunciou, em Plenário, seu
desligamento do Conselho, conforme comunicação lida na Sessão do SF de 8.5.2003.
7
Vaga ocupada pelo Senador Jefferson Péres (PDT-AM) até 7.5.2003, quando anunciou, em Plenário, seu desligamento do
Conselho, conforme comunicação lida na Sessão do SF de 8.5.2003.
8
Vaga ocupada pelo Senador Flávio Arns (Bloco/PT-PR) até 8.5.2003, quando se desligou do Conselho, conforme
comunicação lida na Sessão do SF dessa data.
9
Vaga ocupada pelo Senador Marcelo Crivella (PL) até 13.08.2003, quando se desligou do Conselho, conforme
comunicação lida na Sessão do SF dessa data.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP)
Telefones: 311-4561
sscop@senado.gov.br
www.senado.gov.br/etica

2051

CORREGEDORIA PARLAMENTAR
(Resolução nº 17, de 1993)
COMPOSIÇÃO 1
Senador Romeu Tuma (PFL-SP)

Corregedor

Senador Hélio Costa (PMDB-MG)

1º Corregedor Substituto

Senador Delcídio Amaral (PT-MS)

2º Corregedor Substituto

Senador Teotônio Vilela Filho (PSDB-AL)

3º Corregedor Substituto

Notas:
1
Eleitos na Sessão Ordinária de 25.03.2003, nos termos da Resolução nº 17, de 17.3.93.
SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP)
Telefones: 311-4561 e 311-4552
sscop@senado.gov.br

PROCURADORIA PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 40/95)
1ª Designação: 16.11.1995
2ª Designação: 30.06.1999
3ª Designação: 27.06.2001
4ª Designação (a ser realizada)

PROCURADORES
Senadores

UF

Ramal

PMDB
PFL
PT
PSDB
PDT/PTB/PSB/PL/PPS
Atualizada em 17 de fevereiro de 2003
SECRETARIA-GERAL DA MESA
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP)
Telefones: 311-4561 e 311-3265

CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ
Constituído pela Resolução nº 2, de 2001, oriunda do Projeto de Resolução nº 25, de 1998,
aprovado na Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal do dia 15.3.2001

COMPOSIÇÃO
1ª Designação geral: 03.12.2001
2ª Designação geral: 26.02.2003
Presidente: Senadora Serys Slhessarenko4
Vice-Presidente: Senador Geraldo Mesquita Júnior4
PMDB

UF

RAMAL

MA

3070

MT

2291

GO

2038

RR

2041

AP

3253

AC

1078

ES

4164

CE

2301

8

(Vago)
PFL 6

Senadora Roseana Sarney 1
PT

5

Senadora Serys Slhessarenko 1
PSDB 6
Senadora Lúcia Vânia 1
PDT
Senador Augusto Botelho 3
PTB

5

Senador Papaléo Paes 1-7
PSB 5
Senador Geraldo Mesquita Júnior 2
PL

5

Senador Magno Malta 1
PPS
Senadora Patrícia Saboya Gomes 1

Atualizada em 15.8.2003
Notas:
1

Designados na Sessão do SF de 26.2.2003
Designado na Sessão do SF de 7.3.2003
Designado na Sessão do SF de 11.3.2003
4
Eleitos, por aclamação, em 12.3.2003, na 1ª Reunião do Conselho.
5
Partido pertencente ao Bloco de Apoio ao Governo (PT/PTB/PSB/PL), constituído na
Sessão do SF de 1.2.2003.
6
Partido pertencente à Liderança Parlamentar da Minoria (PFL/PSDB), constituída na
Sessão do SF de 29.4.2003.
7
Na Sessão do SF de 7.5.2003, o Senador Papaléo Paes comunicou seu desligamento do
PTB e filiação ao PMDB.
8
Vaga ocupada até 1º.08.2003 pela Senadora Íris de Araújo, cujo exercício do mandato encerrou-se,
nessa data, tendo em vista o retorno do titular, Senador Maguito Vilela.
2

3

SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP)
Telefones: 311-4561 e 311-4552
sscop@senado.gov.br

CONSELHO DA ORDEM DO CONGRESSO NACIONAL
(Criado pelo Decreto Legislativo nº 70, de 23.11.1972)
(Regimento Interno baixado pelo Ato nº 1, de 1973-CN)
COMPOSIÇÃO
Presidente nato 1: Presidente do Senado Federal, Senador José Sarney
CÂMARA DOS DEPUTADOS

SENADO FEDERAL

PRESIDENTE
Deputado João Paulo Cunha (PT-SP)

PRESIDENTE
Senador José Sarney (PMDB-AP)

1º VICE-PRESIDENTE
Deputado Inocêncio Oliveira (PFL-PE)

1º VICE-PRESIDENTE
Senador Paulo Paim (BLOCO/PT-RS)

2º VICE-PRESIDENTE
Deputado Luiz Piauhylino (PSDB-PE)

2º VICE-PRESIDENTE
Senador Eduardo Siqueira Campos (PSDB-TO)

1º SECRETÁRIO
Deputado Geddel Vieira Lima (PMDB-BA)

1º SECRETÁRIO
Senador Romeu Tuma (PFL-SP)

2º SECRETÁRIO
Deputado Severino Cavalcanti (PPB-PE)

2º SECRETÁRIO
Senador Alberto Silva (PMDB-PI)

3º SECRETÁRIO
Deputado Nilton Capixaba (PTB-RO)

3º SECRETÁRIO
Senador Heráclito Fortes (PFL-PI)

4º SECRETÁRIO
Deputado Ciro Nogueira (PFL-PI)

4º SECRETÁRIO
Senador Sérgio Zambiasi (BLOCO/PTB-RS)

LÍDER DA MAIORIA
Deputado Nelson Pellegrino (PT-BA)

LÍDER DA MAIORIA
(aguardando definição)

LÍDER DA MINORIA
Deputado José Carlos Aleluia (PFL-BA)

LÍDER DA MINORIA
Senador Efraim Morais (PFL-PB)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO
Deputado Luiz Eduardo Grenhalgh (PT-SP)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
Senador Edison Lobão (PFL-MA)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL
Deputado Zulaiê Cobra (PSDB-SP)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL
Senador Eduardo Suplicy (PT-SP)

Nota:
1

De acordo com o art. 5º do Ato nº 1/73-CN.

CONGRESSO NACIONAL
CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
(Lei nº 8.389, de 30 de dezembro de 1991)
(Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nº 2, de 2002)
.

COMPOSIÇÃO
Presidente: JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO1

Vice-Presidente: JAYME SIROTSKY

1ª Eleição Geral: Sessão do Congresso Nacional de 5.6.2002
TITULARES
SUPLENTES
PAULO MACHADO DE
EMANUEL SORAES CARNEIRO
CARVALHO NETO

LEI Nº 8.389/91, ART. 4º
Representante das empresas de rádio
(inciso I)
Representante das empresas de
ROBERTO WAGNER MONTEIRO
televisão (inciso II)
Representante de empresas
imprensa escrita (inciso III)

da

FLÁVIO DE CASTRO MARTINEZ

PAULO CABRAL DE ARAÚJO

(VAGO)2

Engenheiro com notório conhecimento
na área de comunicação social (inciso
IV)

FERNANDO BITTENCOURT

MIGUEL CIPOLLA JR.

Representante
da
categoria
profissional dos jornalistas (inciso V)

DANIEL KOSLOWSKY HERZ

FREDERICO BARBOSA GHEDINI

Representante
da
categoria
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
profissional dos radialistas (inciso VI)

ORLANDO JOSÉ FERREIRA
GUILHON

Representante
da
categoria
profissional dos artistas (inciso VII)

BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA

STEPAN NERCESSIAN

Representante
das
categorias
profissionais de cinema e vídeo (inciso
VIII)

GERALDO PEREIRA DOS
SANTOS

ANTÔNIO FERREIRA DE SOUSA
FILHO

JOSÉ PAULO CAVALCANTI
FILHO

MANUEL ALCEU AFFONSO
FERREIRA

ALBERTO DINES

ANTÔNIO DE PÁDUA TELES DE
CARVALHO

JAYME SIROTSKY

JORGE DA CUNHA LIMA

CARLOS CHAGAS

REGINA DALVA FESTA

RICARDO MORETZSOHN

ASSUNÇÃO HERNANDES MORAES
DE ANDRADE

Representante
(inciso IX)

da

sociedade

civil

Representante
(inciso IX)

da

sociedade

civil

Representante
(inciso IX)

da

sociedade

civil

Representante
(inciso IX)

da

sociedade

civil

Representante
(inciso IX)

da

sociedade

civil

Composição atualizada em agosto de 2003
Nota:
1
Presidente e Vice-Presidente eleitos na 1ª Reunião do Conselho, realizada em 25.6.2002.
2
Vago em decorrência da renúncia do Suplente CARLOS ROBERTO BERLINCK, que ocupou o cargo até
04.08.2003.
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CONGRESSO NACIONAL

CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
(Lei nº 8.389, de 30 de dezembro de 1991)
(Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nº 2, de 2002)

COMISSÕES DE TRABALHO
01 - Comissão de Regionalização da Programação
(constituída na Reunião de 26/06/2002)
§
Paulo Machado de Carvalho Neto (Representante das empresas de rádio)
§
Roberto Wagner Monteiro (Representante das empresas de televisão)
§
Berenice Isabel Mendes Bezerra (Representante da categoria profissional dos artistas)
§
Francisco Pereira da Silva (Representante da categoria profissional dos radialistas)
02 - Comissão de Tecnologia Digital
(constituída na Reunião de 26/06/2002, para atender à Consulta nº 1, de 2002-CCS, formulada pela
Presidência do Senado Federal ao Conselho de Comunicação Social)
§
Daniel Koslowsky Herz (Representante da categoria profissional dos jornalistas) – Coordenador
§
Fernando Bittencourt (Engenheiro com notório conhecimento na área de comunicação social)
§
Geraldo Pereira dos Santos (Representante das categorias profissionais de cinema e vídeo)
§
Roberto Wagner Monteiro (Representante das empresas de televisão) – desde 14/10/2002
§
Paulo Machado de Carvalho Neto (Representante das empresas de rádio) – desde 14/10/2002
§
Berenice Isabel Mendes Bezerra (Representante da categoria profissional dos artistas) – desde 14/10/2002
03 - Comissão de Radiodifusão Comunitária
(constituída na Reunião de 02/09/2002)
§
Regina Dalva Festa (Representante da sociedade civil) – Coordenadora
§
Paulo Machado de Carvalho Neto (Representante das empresas de rádio)
§
Roberto Wagner Monteiro (Representante das empresas de televisão)
§
Francisco Pereira da Silva (Representante da categoria profissional dos radialistas)
§
Daniel Koslowsky Herz (Representante da categoria profissional dos jornalistas)
§
Fernando Bittencourt (Engenheiro com notório conhecimento na área de comunicação social)
04 - Comissão de TV a Cabo
(constituída na Reunião de 17/03/2003, para emissão de parecer sobre o Projeto de Lei do Senado nº
175/2001, e mantida para atender à proposta do Parecer nº 2/2003-CCS, aprovado na Reunião de
07/04/2003, no sentido da realização de análise da situação da TV a Cabo no Brasil e apresentação de
medidas e iniciativas com vista à solução dos problemas enfrentados pelo setor)
§
Daniel Koslowsky Herz (Representante da categoria profissional dos jornalistas) – Coordenador
§
Paulo Machado de Carvalho Neto (Representante das empresas de rádio)
§
Roberto Wagner Monteiro (Representante das empresas de televisão)
§
Berenice Isabel Mendes Bezerra (Representante da categoria profissional dos artistas)
§
Carlos Chagas (Representante da sociedade civil)
05 - Comissão de Concentração na Mídia
(constituída na Reunião de 07/04/2003, para análise da concentração e controle cumulativo nas empresas
de comunicação social em pequenas e médias cidades brasileiras)
•
Carlos Chagas (Representante da sociedade civil) – Coordenador
•
Paulo Machado de Carvalho Neto (Representante das empresas de rádio)
•
Roberto Wagner Monteiro (Representante das empresas de televisão)
•
Geraldo Pereira dos Santos (Representante das categorias profissionais de cinema e vídeo)
•
Alberto Dines (Representante da sociedade civil)
•
Ricardo Moretzsohn (Representante da sociedade civil)
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COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCOSUL
Representação Brasileira
COMPOSIÇÃO
16 Titulares (8 Senadores e 8 Deputados) e 16 Suplentes (8 Senadores e 8 Deputados)
Mesa Diretora eleita em 28.05.2003
Presidente: Deputado DR. ROSINHA
Secretário-Geral:
Senador RODOLPHO TOURINHO

Vice-Presidente: Senador PEDRO SIMON
Secretário-Geral Adjunto:
Senador ROBERTO JEFFERSON

MEMBROS NATOS (1)
Senador EDUARDO SUPLICY
Deputada ZULAIÊ COBRA
Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Presidente da Comissão de Relações Exteriores e
Nacional do Senado Federal
Defesa Nacional da Câmara dos Deputados
SENADORES
TITULARES
SUPLENTES
BLOCO DE APOIO AO GOVERNO (PT – PTB – PSB – PL) (2)
IDELI SALVATTI (PT/SC)
1. FLÁVIO ARNS (PT/PR) (6)
SÉRGIO ZAMBIASI (PTB/RS)
2. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB/SE)
PMDB
1. LUIZ OTÁVIO (PMDB/PA)
PEDRO SIMON (PMDB/RS)
ROMERO JUCÁ (PMDB/RR)
2. SÉRGIO CABRAL (PMDB/RJ)
PFL (3)
JORGE BORNHAUSEN (PFL/SC)
1. JOSÉ JORGE (PFL/PE)
RODOLPHO TOURINHO (PFL/BA)
2. ROMEU TUMA (PFL/SP)
PSDB (3)
EDUARDO AZEREDO (PSDB/MG)
1. LEONEL PAVAN (PSDB/SC)
PDT
JEFFERSON PÉRES (PDT/AM) (7)
Vago (8)
PPS (4)
MOZARILDO CAVALCANTI (PPS/RR)
1. JOÃO BATISTA MOTTA (PPS/ES)
DEPUTADOS
TITULARES
SUPLENTES
PT
DR. ROSINHA (PT/PR)
1. PAULO DELGADO (PT/MG)
GERVÁSIO SILVA (PFL/SC)
OSMAR SERRAGLIO (PMDB/PR)
EDUARDO PAES (PSDB/RJ) (5)
LEODEGAR TISCOSKI (PPB/SC)
ROBERTO JEFFERSON (PTB/RJ)
WELINTON FAGUNDES (PL/MT)
INÁCIO ARRUDA (PCdoB/CE)
JOÃO HERRMANN NETO (PPS/SP)

PFL
1. PAULO BAUER (PFL/SC)
PMDB
1. EDISON ANDRINO (PMDB/SC)
PSDB
1. JULIO REDECKER (PSDB/RS)
PPB
1. CELSO RUSSOMANO (PPB/SP)
PTB
1. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB/SP)
PL
1. NEUCIMAR FRAGA (PL/ES)
PSB
1. JAMIL MURAD (PCdoB/SP)(9)
PPS (4)
1. CLÁUDIO MAGRÃO (PPS/SP)

Notas:
(1)
Membros natos, nos termos do parágrafo único do art. 1º da Resolução 1/1996-CN.
(2)
O Bloco de Apoio ao Governo foi constituído, no Senado Federal, em 01.02.2003 (DSF de 02.02.2003, pg. 00338).
(3)
Partido pertencente à Liderança Parlamentar da Minoria (PFL/PSDB), no Senado Federal, constituído em 29.04.2003
(DSF de 30.04.2003, pg. 09125).
(4)
vaga decorrente da aplicação da Resolução nº 2, de 2000-CN.
(5)
Vaga ocupada pelo Deputado Feu Rosa até 25.06.2003, conforme comunicação lida na Sessão do Senado da mesma data.
(6)
Vaga ocupada pelo Senador Marcelo Crivella até 11.08.2003, conforme comunicação lida na Sessão do Senado da mesma
data.
(7)
Vaga ocupada pelo Senador Osmar Dias até 26.08.2003, conforme comunicação lida na Sessão do Senado da mesma data.
(8)
Vaga ocupada pelo Senador Jefferson Péres até 26.08.2003, quando passou a ocupar a vaga de titular deixada pelo Senador
Osmar Dias.
(9)
Vaga ocupada pelo deputado Edson Ezequiel até 08.09.2003, conforme indicação da Liderança do PSB lida na Sessão do
Senado da mesma data.
Secretaria: Câmara dos Deputados - Anexo II - Sala T/24 – 70160-900 Brasília – DF / Brasil
Telefone: (55) (61) 318-8232 Fax: (55) (61) 318-2154
cpcm@camara.gov.br
www.camara.gov.br/mercosul

CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE CONTROLE DAS ATIVIDADES DE INTELIGÊNCIA (CCAI)
(Art. 6º da Lei nº 9.883, de 1999)

COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador EDUARDO SUPLICY 1
CÂMARA DOS DEPUTADOS

SENADO FEDERAL

LÍDER DA MAIORIA
Deputado NELSON PELLEGRINO
(PT-BA)

LÍDER DA MAIORIA
(aguardando definição)

LÍDER DA MINORIA
Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA
(PFL-BA)

LÍDER DA MINORIA
Senador EFRAIM MORAIS
(PFL-PB) 3

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL
Deputada ZULAIÊ COBRA
(PSDB-SP)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL
Senador EDUARDO SUPLICY
(PT 2 -SP)

SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP)
Telefones: 311-4561 e 311-4552
sscop@senado.gov.br
www.senado.gov.br/ccai

Notas:
1

Conforme alternância estabelecida na 1ª Reunião da Comissão, realizada em 15.8.2001 (Ata publicada no DSF de 22.08.2001, pg.
17595).
2
Partido pertencente ao Bloco de Apoio ao Governo (PT/PTB/PSB/PL), no Senado Federal, constituído em 01.02.2003 (DSF de
02.02.2003, pg. 00338).
3
Partido pertencente à Liderança Parlamentar da Minoria (PFL/PSDB), no Senado Federal, constituída em 29.04.2003 (DSF de
30.04.2003, pg. 09125).

EDIÇÃO DE HOJE: 214 PÁGINAS

