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CONGRESSO NACIONAL
1 – DECRETOS LEGISLATIVOS
Nº 40, de 2002, que aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República do Panamá sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por Parte
dos Dependentes do Pessoal Diplomático, Administrativo e Técnico, celebrado em Brasília, em 10 de
abril de 2000...............................................................................................................................................
Nº 41, de 2002, que aprova o texto do Protocolo de Emenda ao Convênio de Intercâmbio
Cultural entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Costa Rica,
celebrado em São José, em 4 de abril de 2000. ........................................................................................
Nº 42, de 2002, que Aprova o ato que outorga concessão à Fundação Educativa e Cultural
Rio Preto para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Unaí, Estado de Minas Gerais. .................................................................................................................................................
Nº 43, de 2002, que aprova o ato que outorga permissão à Fundação João Paulo II para
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Cachoeira Paulista,
Estado de São Paulo. .................................................................................................................................
Nº 44, de 2002, que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Aliança do Tocantins a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Aliança do Tocantins, Estado do Tocantins. ......................................................................................................................................................
Nº 45, de 2002, que aprova o ato que outorga concessão à Fundação Cultural Campos de
Minas para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de São João del Rei, Estado de Minas Gerais. ...................................................................................................................................
Nº 46, de 2002, que aprova o texto do Acordo sobre Cooperação nas Áreas de Proteção de
Plantas e da Quarentena Vegetal, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da Romênia, em Brasília, em 25 de julho de 2000. .....................................................................
Nº 47, de 2002, que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Principal FM Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Valparaízo, Estado de
Goiás. .........................................................................................................................................................
Nº 48, de 2002, que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Cultural Exército Brasileiro para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Brasília,
Distrito Federal. ..........................................................................................................................................
Nº 49, de 2002, que aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da Federação da Rússia sobre Cooperação na Área da Quarentena Vegetal, celebrado em Moscou em 22 de junho de 2000. ..............................................................................................
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2 – RESOLUÇÃO
Nº 10, de 2002, que dispõe sobre o limite de comprometimento da receita líquida real do
Estado do Rio Grande do Sul, no contexto da implementação do contrato de que trata a Resolução
nº 64, de 1998, do Senado Federal. .......................................................................................................... 04942
3 – ATA DA 44ª SESSÃO DELIBERATIVA
ORDINÁRIA, EM 18 DE ABRIL DE 2002
3.1 – ABERTURA
3.2 – EXPEDIENTE
3.2.1 – Projetos recebidos da Câmara
dos Deputados
Projeto de Lei da Câmara nº 33, de 2002
(nº 809/99, na Casa de origem), que dispõe sobre a descentralização dos recursos destinados
a programas de atendimento aos desnutridos e
às gestantes em risco nutricional e dá outras providências. À Comissão de Assuntos Sociais. ........
Projeto de Lei da Câmara nº 34, de 2002
(nº 943/99, na Casa de origem), 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. À Comissão
de Assuntos Sociais. .............................................
Projeto de Lei da Câmara nº 35, de 2002
(nº 1.043/99, na Casa de origem), que dispõe sobre a Declaração de Óbito e a realização de estatísticas de óbitos em hospitais públicos e privados. Às Comissões de Assuntos Sociais e de
Constituição, Justiça e Cidadania..........................
Projeto de Lei da Câmara nº 36, de 2002
(nº 4.908/2001, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que altera dispositivos da Lei nº 9.140, de 4 de dezembro de 1995,
que reconhece como mortas pessoas desaparecidas em razão de participação, ou de acusação
de participação, em atividades políticas, no período de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de
1979, e dá outras providências. À Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania..........................
Projeto de Lei da Câmara nº 37, de 2002
(nº 1.593/99, na Casa de origem), que acrescenta incisos aos arts. 53, parágrafo único, e 80, da
Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (dispõe
sobre a numeração seqüencial de obra artística,
literária ou científica e fonogramas. À Comissão
de Educação..........................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 97, de
2002 (nº 1.177/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio TV do Amazonas Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
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modulada na cidade de Rio Branco, Estado do
Acre. À Comissão de Educação. ...........................
Projeto de Decreto Legislativo nº 98, de
2002 (nº 1.182/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Progresso de Descanso Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Descanso, Estado de Santa Catarina. À Comissão de Educação................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 99, de
2002 (nº 1.184/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à TVSBT – Canal 3 de Nova Friburgo Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens (televisão) na cidade de Nova Friburgo,
Estado do Rio de Janeiro. À Comissão de Educação. ....................................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 100, de
2002 (nº 1.190/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Anhanguera S/A para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Goiânia, Estado de Goiás. À Comissão de Educação. ....................................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 101, de
2002 (nº 1.191/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Cultura de Araçatuba Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo. À
Comissão de Educação.........................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 102, de
2002 (nº 1.200/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Porto
de Cima Rádio e Televisão Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Paranaguá, Estado do Paraná. À
Comissão de Educação.........................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 103, de
2002 (nº 1.237/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Paranaíba Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Itumbiara, Estado de Goiás. À Comissão de Educação. ..................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 104, de
2002 (nº 1.598/2002, na Câmara dos Deputados),
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que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Televisão Bahia Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade
de Salvador, Estado da Bahia. À Comissão de
Educação...............................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 105, de
2002 (nº 993/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Movimento Comunitário com Rádio Local Panorama
FM a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Custódia, Estado de Pernambuco. À Comissão de Educação. ...............................
Projeto de Decreto Legislativo nº 106, de
2002 (nº 1.111/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária para o Desenvolvimento de Tabapuã a
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Tabapuã, Estado de São Paulo. À Comissão de Educação. ............................................
3.2.2 – Pareceres
Nºs 270 a 273, de 2002, da Mesa do Senado Federal, sobre os Requerimentos nos 102,
139, 143 e 144, de 2002, respectivamente, que
solicitam informações a Ministros de Estado.........
3.2.3 – Comunicação da Presidência
Fixação do prazo de quarenta e cinco dias
para tramitação e de cinco dias úteis para recebimento de emendas, perante a Comissão de Educação, aos Projetos de Decreto Legislativo nos 97
a 106, de 2002, lidos anteriormente. .....................
3.2.4 – Leitura de requerimento
Nº 187, de 2002, de urgência para o Projeto de Lei da Câmara nº 26, de 1999 (nº 3.961/97,
na Casa de origem), que estabelece normas
para o uso médico das próteses de silicone e dá
outras providências. Será votado após a Ordem
do Dia. ...................................................................
3.2.5 – Discursos do Expediente
SENADOR PAULO HARTUNG – Congratulações aos srs. Deputados Federais pela aprovação da correção da tabela do imposto de renda
da pessoa física e pela rejeição do aumento da
contribuição sobre o lucro líquido dos profissionais liberais. Defesa da publicidade das decisões
do Comitê de Política Monetária – COPOM. .........
SENADOR TIÃO VIANA – Considerações
sobre o censo sanitário do IBGE e da necessidade de uma política nacional de saneamento
básico. ...................................................................
3.2.6 – Leitura de requerimentos
Nº 188, de 2002, de autoria do Senador
Roberto Requião, solicitando autorização para
que a biografia do ex-Senador José Ermírio de
Moraes integre a coleção ‘Grandes vultos que
honraram o Senado’, pelos motivos que expõe. À
Mesa para decisão. ...............................................
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Nº 189, de 2002, de autoria do Senador
Edison Lobão, solicitando voto de congratulações
à empresa Coca-Cola pelo transcurso, em 18 de
abril, de seus 60 anos de atuação no Brasil.
Aprovado. .............................................................
Nº 190, de 2002, de autoria do Senador
João Alberto Souza, solicitando ao Ministro de
Estado da Integração Nacional as informações
que menciona. À Mesa para decisão.....................
3.2.7 – Comunicação da Presidência
Aprovação, pela Mesa do Senado Federal,
dos Requerimentos nºs 102, 139, 143 e 144, de
2002, de autoria da Comissão de Fiscalização e
Controle e dos Senadores Mozarildo Cavalcanti,
Carlos Bezerra e Geraldo Cândido, solicitando informações a Ministros de Estado. .........................
Recebimento da Mensagem nº 120, de
2002 (nº 281/2002, na origem), de 17 do corrente, solicitando seja autorizada a contratação de
operação de crédito externo, no valor total equivalente a US$6,147,273.00 (seis milhões, cento
e quarenta e sete mil, duzentos e setenta e três
dólares dos Estados Unidos da América), de
principal, com garantia da República Federativa
do Brasil, entre o Município de Campo Grande –
MS e o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata – FONPLATA, destinada a
financiar, parcialmente, o Programa de Recuperação das Áreas Degradadas e de Preservação
do Córrego Sóter. À Comissão de Assuntos Econômicos. ................................................................
Recebimento da Mensagem nº 121, de
2002 (nº 282/2002, na origem), de 17 do corrente, solicitando seja autorizada a contratação de
operação de crédito externo, no valor equivalente
a até US$150,000,000.00 (cento e cinqüenta milhões de dólares dos Estados Unidos da América), de principal, com garantia da República Federativa do Brasil, entre o Estado de Santa Catarina e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, destinada a financiar, parcialmente,
o Programa Rodoviário do Estado de Santa Catarina – IV (apensada ao processado do Ofício
nº S/51, de 2001). À Comissão de Assuntos Econômicos. ................................................................
3.2.8 – Discursos do Expediente (Continuação)
SENADOR ROBERTO REQUIÃO – Considerações sobre a ausência de Deputados Federais
na Reunião da Comissão Parlamentar Conjunta
do Mercosul, ocorrida na Argentina.......................
SENADOR JUVÊNCIO DA FONSECA –
Realização em Campo Grande, do 3º Fórum por
uma Política Nacional de Defesa da Saúde da
Criança Indígena, patrocinado pela Sociedade
Brasileira de Pediatria............................................
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SENADOR ROMERO JUCÁ – Registro da
Segunda Festa Nacional do Índio, nos dias 17 a
21 de abril, na cidade de Bertioga – SP.................
3.3 – ORDEM DO DIA
Item 1
Projeto de Lei da Câmara nº 9, de 2002
(nº 6.059/2002, na Casa de origem), que acrescenta alínea ao inciso I ao art. 23 da Lei nº 8.977,
de 6 de janeiro de 1995, que dispõe sobre o Serviço de TV a Cabo, para incluir canal reservado
ao Supremo Tribunal Federal. Aprovado, após
usarem da palavra os Srs. Juvêncio da Fonseca,
Luiz Otávio, Sebastião Rocha, Romero Jucá e
José Fogaça, tendo o Sr. Presidente Ramez Tebet se pronunciado sobre a matéria. À sanção. ....
Item 2
Projeto de Lei da Câmara nº 21, de 2002
(nº 4.749/2001, na Casa de origem), que institui
o Dia Nacional da Ado ção. Aprovado, após usarem da palavra os Srs. Casildo Maldaner, Tião
Viana, Lindberg Cury, a Srª Emilia Fernandes, os
Srs. Romeu Tuma, Sebastião Rocha, Artur da
Távola e a Srª Heloísa Helena, tendo o Sr. Presidente Ramez Tebet se pronunciado sobre a matéria. À sanção. ......................................................
Item 3
Projeto de Resolução nº 10, de 2002, de
autoria da Senadora Heloísa Helena e do Senador Pedro Simon, que dispõe sobre o limite de
comprometimento da receita líquida real do Estado do Rio Grande do Sul, no contexto da implementação do contrato de que trata a Resolução
nº 64, de 1998, do Senado Federal. Aprovado o
Substitutivo (Emenda nº 1 – PLEN), apresentado nesta oportunidade como conclusão de parecer
proferido pelo Sr. Romero Jucá (Parecer nº 274,
de 2002 – Plen), tendo usado da palavra o Sr.
José Fogaça, a Srª Heloísa Helena, o Sr. Pedro Simon, a Srª Emilia Fernandes e o Sr. José Eduardo
Dutra. À Comissão Diretora para redação do vencido para o turno suplementar. ..............................
Redação do vencido do Substitutivo ao
Projeto de Resolução nº 10, de 2002 (Parecer
nº 275, de 2002 – CDIR). Aprovado. À promulgação. ....................................................................
Item 4
Proposta de Emenda à Constituição nº 87,
de 1999, tendo como primeiro signatário o Senador Romeu Tuma, que altera dispositivo da Constituição Federal (§ 8º do art. 144 – constituição de
guardas municipais). Não houve oradores na segunda sessão de discussão, em segundo turno.....
Item 5
Proposta de Emenda à Constituição nº 5,
de 2002 (nº 203/95, na Câmara dos Deputados),
que dá nova redação ao § 1º do art. 222 da
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Constituição Federal, suprimindo-se o § 2º do referido artigo, que trata da propriedade de empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de
sons e imagens. Usam da palavra na primeira
sessão de discussão, em primeiro turno, os Srs.
Eduardo Suplicy, Roberto Requião, Roberto Saturnino, Luiz Otávio, a Srª Heloísa Helena, os
Srs. Carlos Patrocínio e Casildo Maldaner, havendo o Sr. Presidente Ramez Tebet prestado
esclarecimentos a respeito da instalação do Conselho de Comunicação Social. ..............................
Item 6
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei
do Senado nº 129, de 1995 (nº 3.207/97, naquela
Casa), de autoria da Senadora Benedita da Silva,
que regulamenta o procedimento de titulação de
propriedade imobiliária aos remanescentes das
comunidades dos quilombos, na forma do art. 68
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Aprovado, nos ter mos do Re querimento
nº 194, de 2002, após usar da palavra os Srs.
Roberto Saturnino e Eduardo Suplicy. À Comissão Diretora para redação final. ............................
Item 7
Projeto de Decreto Legislativo nº 420, de
2001 (nº 862/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo sobre Cooperação
nas Áreas de Proteção de Plantas e da Quarentena Vegetal, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Romênia, em Brasília, em 25 de julho de 2000.
Aprovado. À promulgação. ...................................
Item 8
Projeto de Decreto Legislativo nº 421, de
2001 (nº 863/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da
Federação da Rússia sobre Cooperação na Área
da Quarentena Vegetal, celebrado em Moscou,
em 22 de junho de 2000. Aprovado, após usar da
palavra o Sr. Casildo Maldaner. À promulgação. ....
Item 9
Projeto de Decreto Legislativo nº 68, de
2002 (nº 1.643/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Cultural Exército Brasileiro para executar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Brasília, Distrito Federal.
Aprovado. À promulgação. ...................................
Item 10
Projeto de Decreto Legislativo nº 435, de
2001 (nº 1.070/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Fundação João Paulo II para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Cachoeira Paulista, Estado de São Pau-
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lo. Aprovado, após usar da palavra o Sr. Jonas
Pinheiro. À promulgação........................................
Item 11
Projeto de Decreto Legislativo nº 445, de
2001 (nº 750/2000, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Aliança do Tocantins a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Aliança
do Tocantins, Estado do Tocantins. Aprovado. À
promulgação. .........................................................
Item 12
Projeto de Decreto Legislativo nº 455, de
2001 (nº 1.142/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Principal FM Ltda., para explorar ser viço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Valparaízo, Estado de Goiás. Aprovado, após usar da palavra o Sr. Lindberg Cury. À
promulgação. .........................................................
Item 13
Projeto de Decreto Legislativo nº 460, de
2001 (nº 1.332/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga concessão à Fundação Cultural Campos de Minas para executar
serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de São João del Rei, Estado de Minas Gerais. Aprovado. À promulgação.............................
Item 14
Requerimento nº 140, de 2002, do Senador Waldeck Ornelas, solicitando o desapensamento do Projeto de Resolução nº 6, de 2002, do
de nº 81, de 1999, com o qual tramita em conjunto. Aprovado. Os projetos retornam à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania e, posteriormente, à Mesa Diretora. ........................................
3.3.1 – Matérias apreciadas após a
Ordem do Dia
Redação final do Substitutivo da Câ mara
ao Projeto de Lei do Sena do nº 129, de 1995
(nº 3.207/97, na Câmara dos Deputados) (Parecer nº 276, de 2002 – CDIR). Aprovada, nos
termos do Requerimento nº 193, de 2002. À
sanção. ..................................................................
Requerimento nº 187, de 2002, de urgência para o Projeto de Lei da Câmara nº 26, de
1999, lido no Expediente da presente sessão.
Aprovado, tendo usado da palavra o Sr. Sebastião Rocha. A matéria constará da Ordem do Dia
da segunda sessão deliberativa ordinária subseqüente....................................................................
3.3.2 – Leitura de pareceres
Nº 277, de 2002, da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 1, de 2002 (nº 1.357/2001,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Protocolo Facultativo à Convenção sobre a
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Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, assinado pelo governo brasileiro no dia 13 de março de 2001, na sede das
Nações Unidas, em Nova Iorque. ..........................
Nº 278, de 2002, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem
nº 106, de 2002 (nº 228/2002, na origem), do
Presidente da República, que submete à consideração do Senado Federal o nome do General-de-Exército Max Hoertel, para exercer o cargo
de Ministro do Superior Tribunal Militar na vaga
decorrente da aposentadoria do Ge neral-de-Exército José Enaldo Rodrigues de Siqueira. ...................................................................
3.3.3 – Leitura de requerimentos
Nº 194, de 2002, de autoria do Senador
Artur da Távola e da Senadora Emilia Fernandes, solicitando a dispensa de interstício para o
Projeto de Decreto Legislativo nº 12, de 2002,
que dispõe sobre outorga de concessão à Fundação Sara Nossa Terra, para executar serviço
de radiodifusão de sons e imagens na cidade de
Brasília, Distrito Federal. Aprovado. A matéria
constará da Ordem do Dia da sessão deliberativa
ordinária da próxima terça-feira, dia 23. ................
Nº 195, de 2002, de autoria do Senador
Luiz Pontes, solicitando licença para tratamento
de saúde, no período de 18 a 27 de abril do corrente ano. Aprovado. ............................................
Nº 196, de 2002, de autoria do Senador
Luiz Pontes, solicitando licença para tratar de interesse particular, a partir de 28 de abril do corrente ano, por um período de 111 dias. Aprovado.
A Presidência tomará as devidas providências
para convocação do suplente. ...............................
3.3.4 – Ofícios do Primeiro-Secretário da
Câmara dos Deputados
Nº 183, de 2002, de 17 do corrente, submetendo à apreciação do Senado Federal a Medida Provisória nº 18, de 2001, que dispõe sobre subvenções ao preço e ao transporte do álcool combustível e subsídios ao preço do gás liquefeito de petróleo – GLP, e dá outras providências, aprovado por aquela Casa na forma do Projeto de Lei de Conversão nº 7, de 2002..............
Nº 184, de 2002, de 18 do corrente, submetendo à apreciação do Senado Federal a Medida Provisória nº 16, de 2001, que altera a legislação tributária federal e dá outras providências. .....
Nº 185, de 2002, de 17 do corrente, submetendo à apreciação do Senado Federal a Medida Provisória nº 17, de 2001, que dispõe sobre
remissão da Contribuição para o Desenvolvimento
da Indústria Cinematográfica – CONDECINE, de
que trata a Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de
setembro de 2001, e dá outras providências,
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aprovado por aquela Casa na forma do Projeto
de Lei de Conversão nº 6, de 2002. ....................
3.3.5 – Comunicação da Presidência
Inclusão na Ordem do Dia da próxima terça-feira, dia 23, com a aquiescência das lideranças partidárias, das Medidas Provisórias nos 17 e
18, de 2001 (Projetos de Lei de Conversão nos 6
e 7, de 2002, respectivamente), e da Medida Provisória nº 16, de 2001, tendo em vista que as
matérias passam a sobrestar imediatamente todas as demais deliberações legislativas do Senado Federal até que se ultime sua votação. ............
3.3.6 – Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
– Homenagem a Brasília pelo transcurso do seu
42º aniversário. ......................................................
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) –
Associa-se às homenagens prestadas a Brasília
e anuncia a publicação, pelo Senado Federal,
dos discursos do fundador da cidade, Presidente
Juscelino Kubitscheck. ..........................................
SENADOR EDUARDO SUPLICY – Defesa
do Embaixador Maurício Bustani na Conferência
da Opaq.................................................................
SENADORA MARLUCE PINTO – Críticas
à política indigenista do governo federal na Comemoração do Dia do Índio, no próximo dia 19. ...
SENADOR CARLOS WILSON – Considerações sobre o julgamento, hoje, pelo Tribunal
Superior Eleitoral, da proposta de verticalização
das próximas eleições. ..........................................
SENADOR CHICO SARTORI – Apoio à permanência do Embaixador, Maurício Bustani, na Diretoria-Geral da Organização para Proscrição de
Armas Químicas – Opaq, órgão da ONU. ...............
3.3.7 – Relatório da vi agem do Pre sidente do Se nado Fe deral, Senador Ra mez
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Tebet, à República Tche ca e à França, no pe ríodo de 22 a 31 de março de 2002, em missão oficial
3.3.8 – Discurso encaminhado à pu blicação
SENADOR MAURO MIRANDA – Regozijo
pela participação, dos artesãos do Estado de
Goiás, na UD – Feira de Utilidades Domésticas
de São Paulo, que se inicia esta semana..............
3.3.9 – Comunicação da Presidência
Lembrando ao Plenário a realização de
sessão deliberativa ordinária, a realizar-se na
próxima terça-feira, dia 23-4-2002, com Ordem
do Dia anteriormente designada. ..........................
3.4 – ENCERRAMENTO
4 – PARECER
Nº 5, de 2002 – CN, da Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, sobre o Projeto de Lei nº 5, de 2002 – CN, que abre
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Defesa, crédito especial no valor de
R$223.590.266,00, para os fins que especifica. ...
Ata da 7ª Reunião, realizada em 17 de abril
de 2002..................................................................
5 – MESA DO SENADO FEDERAL
6 – COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL
– 51ª LEGISLATURA
7 – COMISSÃO MISTA DE CONTROLE
DAS ATIVIDADES DE INTELIGÊNCIA (CCAI)
8 – CONSELHO DE ÉTICA E DECORO
PARLAMENTAR
9 – COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES
PERMANENTES
10 – COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCOSUL (REPRESENTAÇÃO
BRASILEIRA)
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CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 40, DE 2002 (*)
Aprova o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Panamá
sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por Parte dos Dependentes do Pessoal Diplomático, Administrativo e Técnico, celebrado em Brasília, em 10 de abril
de 2000.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Panamá sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por Parte dos Dependentes do
Pessoal Diplomático, Administrativo e Técnico, celebrado em Brasília, em 10 de abril de 2000.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de abril de 2002. – Senador
Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.
(*) O texto do Acordo acima citado está publicado no DSF de
24-10-2001.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 41, DE 2002 (*)
Aprova o texto do Protocolo de
Emenda ao Convênio de Intercâmbio
Cultural entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República da Costa Rica, celebrado em São
José, em 4 de abril de 2000.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Protocolo de
Emenda ao Convênio de Intercâmbio Cultural entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Costa Rica, celebrado em São
José, em 4 de abril de 2000.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que impliquem
revisão do referido Protocolo, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I
do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de abril de 2002. – Senador
Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.
(*) O texto do Protocolo acima citado está publicado no DSF de
24-10-2001.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 42, DE 2002
Aprova o ato que outorga concessão à Fundação Educativa e Cultural Rio
Preto para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de
Unaí, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 6 de setembro de 2001, que outorga
concessão à Fundação Educativa e Cultural Rio Preto
para executar, por quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens,
com fins exclusivamente educativos, na cidade de
Unaí, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de abril de 2002. – Senador
Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgo o seguinte

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 43, DE 2002

DECRETO LEGISLATIVO Nº 45, DE 2002

Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação João Paulo II para executar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Cachoeira Paulista, Estado de São Paulo.

Aprova o ato que outorga concessão à Fundação Cultural Campos de Minas para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de São
João Del Rei, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 138, de 31 de agosto de 1999, que outorga
permissão à Fundação João Paulo II para executar,
por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na cidade de Cachoeira Paulista, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de abril de 2002. – Senador
Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 5 de julho de 2001, que outorga concessão à Fundação Cultural Campos de Minas para executar, por quinze anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de São João
Del Rei, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de abril de 2002. – Senador
Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgo o seguinte

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 44, DE 2002

(*) DECRETO LEGISLATIVO Nº 46, DE 2002

Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Aliança do Tocantins a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Aliança do Tocantins,
Estado do Tocantins.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 46, de 29 de fevereiro de 2000, que autoriza a
Associação Comunitária Aliança do Tocantins a executar, por três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Aliança
do Tocantins, Estado do Tocantins.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de abril de 2002. – Senador
Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.

Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação nas Áreas de Proteção de Plantas e da Quarentena Vegetal, celebrado
entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da Romênia, em
Brasília, em 25 de julho de 2000.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo sobre
Cooperação nas Áreas de Proteção de Plantas e da
Quarentena Vegetal, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da Romênia, em Brasília, em 25 de julho de 2000.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, assim como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
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Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de abril de 2002. – Senador
Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.
(*) O Texto do Acordo acima citado está publicado no DSF de
22-11-2001.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 47, DE 2002
Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Principal FM Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Valparaízo, Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 178, de 27 de março de 2001, que outorga
permissão à Rádio Principal FM Ltda. para explorar,
por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Valparaízo, Estado de Goiás.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de abril de 2002. – Senador
Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 48, DE 2002
Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Cultural Exército Brasileiro
para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Brasília, Distrito Federal.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 185, de 19 de fevereiro de 2002, que outorga
permissão à Fundação Cultural Exército Brasileiro
para executar, por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Brasília, Distrito Federal.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de abril de 2002. – Senador
Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgo o seguinte
(*) DECRETO LEGISLATIVO Nº 49, DE 2002
Aprova o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Federação da Rússia
sobre Cooperação na Área da Quarentena Vegetal, celebrado em Moscou em 22
de junho de 2000.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Federação da Rússia sobre Cooperação na
Área da Quarentena Vegetal, celebrado em Moscou
em 22 de junho de 2000.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do inciso
I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de abril de 2002. – Senador
Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.
(*) O Texto do Acordo acima citado está publicado no DSF de
22-11-2001.
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SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, Ramez Tebet, Presidente, nos termos do art. 48,
item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 10, DE 2002
Dispõe sobre o limite de comprometimento da receita líquida real do Estado do
Rio Grande do Sul, no contexto da implementação do contrato de que trata a Resolução nº 64, de 1998, do Senado Federal.
O Senado Federal resolve:

Art. 1º O valor referente aos resgates, efetuados
a partir de 31 de maio de 2000, de títulos públicos
emitidos pelo Estado do Rio Grande do Sul, após 13
de dezembro de 1995, para o pagamento de precatórios judiciais, serão deduzidos do valor apurado como
limite máximo de comprometimento fixado no art. 2º,
inciso V, alínea b, da Resolução nº 64, de 1998, do
Senado Federal.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 18 de abril de 2002. – Senador
Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.
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Ata da 44ª Sessão Deliberativa Ordinária,
em 18 de abril de 2002
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. Ramez Tebet, Edison Lobão, Antonio Carlos Valadares,
Carlos Wilson, Mozarildo Cavalcanti e Romeu Tuma
ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:
Ademir Andrade – Alberto Silva – Álvaro Dias –
Amir Lando – Antero Paes de Barros – Antonio Carlos
Júnior – Antônio Carlos Valadares – Arlindo Porto –
Artur da Tavola – Benício Sampaio – Bernardo Cabral
– Carlos Bezerra – Carlos Patrocínio – Carlos Wilson
– Casildo Maldaner – Chico Sartori – Edison Lobão –
Eduardo Siqueira Campos – Eduardo Suplicy – Emília Fernandes – Fernando Bezerra – Fernando Ribeiro – Francelino Pereira – Freitas Neto – Geraldo
Althoff – Geraldo Cândido – Geraldo Melo – Gerson
Camata – Gilberto Mestrinho – Gilvam Borges – Heloísa Helena – Iris Rezende – Jefferson Peres – João
Alberto Souza – Jonas Pinheiro – José Agripino –
José Alencar – José Eduardo Dutra – José Fogaça –
José Jorge – José Sarney – José Serra – Juvêncio da
Fonseca – Lauro Campos – Leomar Quintanilha –
Lindberg Cury – Lúcio Alcântara – Lúdio Coelho –
Luiz Otavio – Luiz Pontes – Maria do Carmo Alves –
Marina Silva – Marluce Pinto – Moreira Mendes – Mozarildo Cavalcanti – Ney Suassuna – Osmar Dias –
Paulo Hartung – Paulo Souto – Pedro Simon – Ramez
Tebet – Renan Calheiros – Ricardo Santos – Roberto
Freire – Roberto Requião – Roberto Saturnino – Romero Jucá – Romeu Tuma – Ronaldo Cunha Lima –
Sebastião Rocha – Sérgio Machado – Tião Viana –
Valmir Amaral – Waldeck Ornelas – Wellington Roberto.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A lista
de presença acusa o comparecimento de 75 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
PROJETOS
RECEBIDOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROPOSTA DE EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 407-A, DE 2001
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM Nº 696, DE 2001
Autor: Deputado Benito Gama
(PMDB/BA)
Acrescenta art. 84 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
EMENDA ADITIVA
Acrescente-se à proposta de redação do art. 84
ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
o seguinte parágrafo único:
“Art. 84. .................................................
Parágrafo único. A contribuição prevista no caput deste artigo não incide nas operações realizadas em bolsas de valores, de
mercadorias e de futuros e no mercado de
balcão organizado, por investidores residentes e não residentes no País, e no recebimento ou pagamento de valores oriundos
das liqüidações relativas às compras e vendas, inclusive de moeda estrangeira."
Justificação
A emenda consiste na introdução de parágrafo
único ao art. 84 do ADCT, dispondo sobre a não incidência da CPMF em operações realizadas em bolsas
de valores, de mercadorias e de futuros e no mercado
de balcão organizado.
O mercado de ações tem apresentado, nos últimos anos, um desempenho muito aquém do seu verdadeiro potencial, particularmente quando se observam os negócios realizados em bolsas de valores,
cujo encolhimento do volume médio diário negociado,
de 1997 para cá, tem sido dramático, agravado pela
migração das ações de empresas brasileiras para os
mercados do exterior.
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 33, DE 2002
(Nº 809/99, na Casa de Origem)
Dispõe sobre a descentralização
dos recursos destinados a programas de
atendimento aos desnutridos e às gestantes em risco nutricional e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os Programas de Atendimento aos Desnutridos e às Gestantes em Risco Nutricional objetivam promover a recuperação nutricional de crianças
desnutridas e de gestantes com ganho de peso insuficiente.
Art. 2º Os recursos destinados a programas de
atendimento aos desnutridos e às gestantes em risco
nutricional, consignados no orçamento da União, serão repassados aos municípios.
Art. 3º Os municípios, para se habilitarem a receber os recursos a que se refere o art. 2º, deverão
atender às normas técnicas do Ministério da Saúde e
dispor de:
I – Conselho Municipal de Saúde em funcionamento;
II – Fundo Municipal de Saúde; e
III – Unidades de saúde em que estejam implantadas:
a) ações básicas de saúde e nutrição da criança e da mulher;
b) cartão da criança;
c) cartão da gestante; e
d) vigilância alimentar e nutricional.
Art. 4º o atendimento às crianças desnutridas e
às gestantes de risco nutricional deve incluir as seguintes ações específicas:
I – Promoção do Aleitamento Materno;
II – Vigilância alimentar e nutricional com avaliação do estado nutricional da criança e da gestante
(SISVAN);
III – Prevenção e tratamento das carências nutricionais específicas: hipovitaminose “A” e anemia ferropriva;
IV – Orientação alimentar e nutricional;
V – Suplementação alimentar; e
VI – Acompanhamento dos beneficiários de
modo a verificar a evolução do estado nutricional.
Parágrafo único. A suplementação alimentar
preconizada utilizará o leite integral.
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Art. 5º Na aquisição de insumos, serão priorizados os produtos de cada região.
Art. 6º Cabe ao Poder Executivo regulamentar
esta lei.
Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 809, DE 1999
Dispõe sobre a descentralização
dos recursos destinados a programas de
atendimento aos desnutridos e às gestantes em risco nutricional e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os Programas de Atendimento aos Desnutridos e às Gestantes em Risco Nutricional objetivam promover a recuperação nutricional de crianças
desnutridas e de gestantes com ganho de peso insuficiente.
Art. 2º Os recursos destinados a programas de
atendimento aos desnutridos e às gestantes em risco
nutricional, consignados no orçamento da União, serão repassados aos municípios.
Art. 3º Os municípios, para se habilitarem a receber os recursos a que se refere o art. 2º, deverão
atender às normas técnicas do Ministério da Saúde e
dispor de:
I – Conselho Municipal de Saúde em funcionamento;
II – Fundo Municipal de Saúde; e
III – Unidades de saúde que estejam implantadas;
a) ações básicas de saúde e nutrição da criança
e da mulher;
b) cartão da criança;
c) cartão da gestante; e
d) vigilância alimentar e nutricional.
Art. 4º O atendimento às crianças desnutridas e
às gestantes de risco nutricional deve incluir as seguintes ações específicas:
I – Promoção do Aleitamento Materno;
II – Vigilância alimentar e nutricional com avaliação do estado nutricional da criança e da gestante
(Sisvan);
III – Prevenção e tratamento das carências nutricionais específicas: hipovitaminose “A” e anemia ferropriva;
IV – Orientação alimentar e nutricional;
V – Suplementação alimentar, e
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VI – Acompanhamento dos beneficiários de
modo a verificar a evolução do estado nutricional.
Parágrafo único. A suplementação alimentar
preconizada utilizará o leite integral.
Art. 5º Na aquisição de insumos, serão priorizados os produtos de cada região.
Art. 6º Cabe ao Executivo regulamentar esta lei.
Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A presente proposição intenta, fundamentalmente, manter e aperfeiçoar o Programa de Atendimento aos Desnutridos e às Gestantes em Risco Nutricional, conhecido como “Programa do Leite”, do Ministério da Saúde.
Tal programa tem como clientela as crianças
desnutridas de 6 a 23 meses, crianças entre 24 a 59
meses, irmãos do desnutrido, até 2 crianças por família e gestantes de risco nutricional, segundo o que dispõem a Norma Operacional Básica do SUS –
MA/1996.
A tradição de fornecimento de leite como suplemento alimentar tem evitado inúmeras mortes. Esta
lei propõe a possibilidade da execução permanente
do programa.
Mantendo as linhas básicas da Coordenação
Nacional deste Programa, no Ministério da Saúde,
optamos por apresentar este projeto de lei. Sua preocupação é manter o enfoque de saúde, associando à
suplementação alimentar, baseada no oferecimento
do leite e outras atividades, tais como: vigilância alimentar e nutricional, na perspectiva de avaliar e detectar precocemente o melhor meio para prevenir casos de desnutrição e promover o reforço da orientação alimentar, visando mudar os hábitos alimentares,
entre outras.
Destaca-se, nesta proposta, a efetiva descentralização da operacionalização do programa, prevendo-se o repasse dos recursos orçamentários da
União para os municípios.
Estamos convictos de que o nível local, com a
atuação dinâmica das prefeituras, é o caminho mais
adequado para a consolidação do “Programa do Leite”. No entanto, os municípios terão que atender a
uma série de exigências, para assegurar o sucesso
das atividades, destacando-se a da composição e
manutenção de Conselhos de Saúde atuantes, que
cumpram o papel de controlar e fiscalizar o conjunto
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das atividades de recuperação e prevenção da desnutrição junto às suas comunidades.
Ademais, os municípios deverão atender às normas técnicas do Ministério da Saúde, que acumulou
vasta experiência na organização e gestão do programa. Preocupa-se, com esta medida assegurar a unidade de ação e objetivos para todo o País. Assim, os
resultados serão, com certeza, altamente positivos.
Diante do exposto e pela relevância da matéria,
conclamamos os ilustres pares a aprovar esta proposição originalmente de autoria do Sr. Marquinho Chedid que reapresentamos com algumas modificações.
Sala das Sessões, 4 de Maio de 1999. – Maria
do Carmo Lara, Deputada Federal – PT/MG.
(À Comissão de Assuntos Sociais.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 34, DE 2002
(Nº 943/99, na Casa de Origem)
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.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica proibida a alteração da ordem dos
nomes constantes na Lista Única de Transplantes, se
houver leito disponível em qualquer unidade hospitalar pública ou particular acessível em prazo propício à
operação de transplante, exceto nos casos de incompatibilidade orgânica definida em regulamentação específica.
§ 1º Sempre que se fizer indispensável, o Poder
Público deverá providenciar transporte e internação
hospitalar em qualquer unidade disponível para os
casos de transplante, a fim de que a ordem da Lista
Única seja respeitada.
§ 2º Constitui crime a alteração da Lista Única,
excetuadas as hipóteses de incompatibilidade orgânica, punível com pena de dois a quatro anos de detenção, sem prejuízo das penalidades administrativas
cabíveis.
Art. 2º Todas as Unidades Hospitalares integrantes do Sistema Nacional de Transplantes deverão fornecer leitos, equipes médicas e demais recursos, desde que disponíveis, para operação de transplante sempre que houver órgão para doação ao
paciente em melhor colocação no Sistema de Lista
Única.
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Parágrafo único. Os gastos decorrentes de
transplante em condições excepcionais serão ressarcidos pelo Poder Público, podendo ser estabelecidos
sistemas de compensação de número de leitos entre
os hospitais e a administração do Sistema Único de
Saúde.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 943, DE 1999
Proíbe inversão da ordem dos nomes constantes na Lista Única de Transplantes do Sistema Nacional de Transplantes se houver leito disponível em
qualquer unidade hospitalar acessível.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica proibida a inversão da ordem dos nomes constantes na Lista Única de Transplantes do
Sistema Nacional de Transplantes se houver leito disponível em qualquer unidade hospitalar pública ou
particular acessível em prazo propício à operação de
transplante, exceto nos casos de incompatibilidade
orgânica definida em regulamentação específica.
Parágrafo único. Sempre que se fizer indispensável, o Poder Público deverá providenciar transporte
e internação hospitalar em qualquer unidade disponível para os casos de transplante a fim de que a ordem
da Lista Única seja respeitada, sob pena de responsabilidade criminal da autoridade responsável, sem
prejuízo das penalidades administrativas.
Art. 2º Todas as Unidades Hospitalares integrantes do Sistema Nacional de Transplantes deverão fornecer leitos, equipes médicas e demais recursos, desde que disponíveis, para operação de transplante sempre que houver órgão para doação ao
paciente em melhor colocação no Sistema de Lista
Única.
Parágrafo único. Os gastos decorrentes de
transplante em condições excepcionais serão ressarcidos pelo Poder Público, podendo ser estabelecido
sistemas de compensação de número de leitos entre
os hospitais e a administração do Sistema Único de
Saúde.
Art. 3º Este projeto será regulamentado no prazo de 90 dias a partir de sua publicação.
Art. 4º Este projeto entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
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Justificação
Têm ocorrido sucessivos desrespeitos à ordem
dos inscritos para transplante sob a alegação de inexistência de leitos disponíveis no Sistema Único de
Saúde, tornando sem efeito o previdente Sistema de
Lista Única regulamentado pela Portaria nº 3.407 de 5
de agosto de 1998, do Ministério de Estado da Saúde,
que tem por base o Decreto nº 2.268, de 30 de junho
de 1997, que regulamenta a Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997.
A imprensa tem noticiado que pacientes com
precedência pela Lista Única acabam sendo preteridos por outros em razão da inexistência de leitos hospitalares reservados para o Sistema Único de Saúde,
havendo, no entanto, leitos particulares disponíveis
para os que podem pagar. Tal fato tem constituído
uma forma de desrespeito à lista em favor de pacientes privilegiados.
Para evitar o prosseguimento desta situação,
apresento o presente projeto de lei que proíbe essa
prática ao obrigar o Sistema Único de Saúde a prover
os meios necessários, desde que disponíveis, para
que a ordem da lista seja respeitada.
Razão pela qual peço apoio aos parlamentares
do Congresso Nacional para a aprovação imediata do
presente projeto.
Sala das Sessões, de maio de 1999. – Deputado
Valdemar Costa Neto, PL – SP.
(À Comissão de Assuntos Sociais.)
PROJETO DE LEI CA CÂMARA
Nº 35, DE 2002
(Nº 1.043/99, na Casa de origem)
Dispõe sobre a Declaração de Óbito
e a realização de estatísticas de óbitos
em hospitais públicos e privados.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O documento oficial do Sistema Único de
Saúde para atestar a morte de indivíduos, pacientes e
não pacientes, é a Declaração de Óbito.
Art. 2º Os estabelecimentos de saúde, públicos
ou privados, e seus respectivos profissionais, ficam
obrigados a preencher as Declarações de Óbito referentes às mortes ocorridas em suas dependências.
§ 1º A Declaração de Óbito deve ser preenchida
em tantas vias quantas forem determinadas e da forma como for estabelecida pela regulamentação específica.
§ 2º Obrigatoriamente, uma das vias será remetida a cartório de registro civil e outra à secretaria es-
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tadual ou municipal de saúde da jurisdição onde ocorreu o óbito.
§ 3º Nas regiões e nos locais onde forem instalados sistemas informatizados de comunicação de informações, os órgãos envolvidos obedecerão ao disposto na respectiva regulamentação.
§ 4º Para a identificação das doenças deve ser
usada a Classificação Internacional de Doenças
(CID) da Organização Mundial da Saúde, salvo definição alternativa emanada do Sistema Único de Saúde.
Art. 3º Em caso de óbito não hospitalar e na impossibilidade de contar com profissional médico no
local, a Declaração de Óbito pode ser preenchida
pelo cartório, delegacia de polícia ou outros órgãos
oficiais das áreas da justiça ou saúde.
§ 1º Nos casos previstos neste ar tigo, o cartório
onde for assentado o óbito deve enviar uma das cópias da Declaração de Óbito para a secretaria de saúde estadual ou municipal, conforme dispuser a regulamentação, de sua jurisdição, para fins de elaboração de estatísticas sanitárias.
§ 2º Os cartórios devem realizar todas as ações
necessárias para que seja eliminada a subnotificação
de registros nos sistemas de informação de mortalidade do sistema de saúde.
Art. 4º Todos os hospitais, e outros estabelecimentos de saúde onde ocorrerem óbitos, devem realizar, mensalmente, estudo da respectiva estatística de
óbitos com a finalidade de aperfeiçoar os seus serviços e os registros correspondentes.
Art. 5º As secretarias estaduais e municipais de
saúde instalarão comissões ou serviços de investigação e/ou verificação de óbitos visando a resolução de
casos de falecimentos por causas mal definidas e a
busca da plena notificação dos falecimentos ao Sistema Único de Saúde.
Art. 6º Sem prejuízo das sanções de natureza
civil ou penal cabíveis, os cartórios e outros órgãos
notificadores que descumprirem os preceitos desta
lei ficam sujeitos às sanções abaixo especificadas,
aplicadas pelos respectivos agentes fiscalizadores:
I – advertência;
II – multa de dez a mil salários mínimos;
III – suspensão de trinta dias a tempo indeterminado;
IV – suspensão do recebimento de verbas federais, quando cabível;
V – cancelamento da licença e/ou autorização
de funcionamento.
Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 1.043, DE 1999
Obriga a rede hospitalar, pública e
privada, a realizar estatística de óbito
bem como apresentar relatório médico.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Todo hospital da rede pública e privada,
fica obrigado a realizar mensalmente, estatística de
obituário, acompanhada do relatório clínico-patológico de cada óbito ocorrido.
Parágrafo único. A estatística de óbitos de pacientes internados deverá estar acompanhada do relatório médico, bem como a relação de órgãos coletados
para transplante por unidade hospitalar, e deverá ser
encaminhada às Secretarias de Saúde dos Estados e
do Distrito Federal.
Art. 2º O Ministério da Saúde será responsável
pelo controle e pela fiscalização das estatísticas de
óbitos e de seus relatórios médicos, bem como da
regulamentação dos procedimentos junto às Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal.
Art. 3º Esta lei será regulamentada 60 (sessenta) dias após sua publicação.
Justificação
A morte nos hospitais tem sido negligenciada
quanto aos fatores causais, muitos dos quais relacionados à negligência, sucateamento de equipamentos, espaços inadequados, despreparo dos profissionais de saúde, número insuficiente de profissionais
capacitados, entre outros.
As estatísticas de óbitos não são freqüentes, e
seus estudos de nexo causal clínico-patológicos não
são rotina na grande maioria dos hospitais públicos é
privados e, muito menos rotineiro ainda em hospitais
universitários, o que garantiria uma cultura de vigilância sanitária e epidemiológica aos profissionais de
serviços hospitalares, com controle das Secretarias
de Saúde dos Estados e do Distrito Federal.
Fatos inusitados como erro médico, índices
crescentes de infecções hospitalares como causa de
óbito, negligência e eutanásia ativa (como nos recentes casos publicados pela imprensa), demonstram a
necessidade urgente de medida legal que estabeleça, obrigatoriamente, um procedimento estatístico e
técnico que sirva de instrumento de medida da eficiência e do controle dos serviços hospitalares prestados, além de determinar a responsabilidade de órgãos e agentes públicos responsáveis pelo controle,
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fiscalização e sua regulamentação a níveis de Estado, do Distrito Federal e da União.
Sala das Sessões, 27 de maio de 1999. – Deputado Dr. Hélio, PDT/SP.
(Às Comissões de Assuntos Sociais e
de Constituição, Justiça e Cidadania.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 36, DE 2002
(Nº 4.908/2001, na Casa de Origem)
(De Iniciativa do Presidente da República)
Altera dispositivos da Lei nº 9.140,
de 4 de dezembro de 1995, que reconhece como mortas pessoas desaparecidas
em razão de participação, ou de acusação de participação, em atividades políticas, no período de 2 de setembro de 1961
a 15 de agosto de 1979, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 1º e 4º da Lei nº 9.140, de 4 de
dezembro de 1995, passam a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1º São reconhecidas como mortas, para todos os efeitos legais, as pessoas
que tenham participado, ou tenham sido
acusadas de participação, em atividades políticas, no período de 2 de setembro de
1961 a 5 de outubro de 1988, e que, por
este motivo, tenham sido detidas por agentes públicos, achando-se, desde então desaparecidas, sem que delas haja notícias.”
(NR)
“Art. 4º ..................................................
..............................................................
b) que, por terem participado, ou por
terem sido acusadas de participação, em
atividades políticas, no período de 2 de setembro de 1961 a 5 de outubro de 1988, tenham falecido por causas não-naturais, em
dependências policiais ou assemelhadas;
.....................................................” (NR)
Art. 2º Os prazos previstos nos arts. 7º e 10 da
Lei nº 9.140, de 4 de dezembro de 1995, serão reabertos, pelo prazo de cento e vinte dias a contar da
publicação desta lei.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 4.908, DE 2001
Altera dispositivos da Lei nº 9.140,
de 4 de dezembro de 1995, que “Reconhece como mortas pessoas desaparecidas em razão de participação, ou de
acusação de participação, em atividades
políticas, no período de 2 de setembro de
1961 a 15 de agosto de 1979, e dá outras
providências;
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 1º e 4º da Lei nº 9.140, de 4 de
dezembro de 1995, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 1º São reconhecidas como mortas, para todos os efeitos legais, as pessoas
que tenham participado, ou tenham sido
acusadas de participação, em atividades políticas, no período de 2 de setembro de
1961 a 5 de outubro de 1988, e que, por
este motivo, tenham sido detidas por agentes públicos achando-se, desde então desaparecidas, sem que delas haja notícias.” (NR)
“Art. 4º ..................................................
..............................................................
b) que, por terem participado, ou por
terem sido acusadas de participação, em
atividades políticas, no período de 2 de setembro de 1961 a 5 de outubro de 1988, tenham falecido por causas não-naturais, em
dependências policiais ou assemelhadas.
....................................................."(NR)
Art. 2º Os prazos previstos nos arts. 7º e 10 da
Lei nº 9.140, de 1995, serão reabertos, pelo prazo
de 120 dias a contar da publicação desta lei.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília,
MENSAGEM Nº 574, DE 2001
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal,
submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Justiça, o texto do projeto
de lei que “Altera dispositivos da Lei nº 9.140, de 4 de
dezembro de 1995, que ”Reconhece como mortas
pessoas desaparecidas em razão de participação, ou
de acusação de participação, em atividades políticas,
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no período de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto
de 1979, e dá outras providências".
Brasília, 19 de junho de 2001. – Fernando Henrique Cardoso.
EM Nº 136-MJ
Brasília, 16 de maio de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o
anexo projeto de lei que altera o período da Lei nº
9.140, de 4 de dezembro de 1995, que reconhece
como mortas pessoas desaparecidas em razão de
participação, ou acusação de participação, em atividades políticas, no período de 2 de setembro de 1961
a 15 de agosto de 1979, e dá outras providências.
2. O objetivo da modificação proposta é o mesmo que norteou a Lei nº 9.140, de 1995, que foi o de
resgatar com dignidade e sem nenhum tipo de revanchismo, situações injustas de um tempo conturbado
da história do País.
3. A despeito de ser a Lei nº 9.140, de 1995, tecnicamente bem elaborada, tendo recebido encômios
e contribuído nacional e internacionalmente para a
boa imagem do Brasil no campo dos Direitos Humanos, verificou-se, com a sua aplicação, que há necessidade de alteração do período que se refere à participação em atividades políticas das pessoas nela contempladas, com o propósito de fixar o seu término na
data histórica da promulgação da Constituição de
1988.
4. Com a alteração proposta, a justiça almejada,
quando da edição da Lei nº 9.140, de 1995, se fará
com plenitude, tendo em vista existirem ocorrências
de desaparecimentos ou mortes que não foram contemplados pelo período estabelecido no mencionado
diploma legal.
5. O art. 2º do projeto de lei tem por desiderato
alcançar os casos em que os interessados motivadamente entraram com requerimento fora do prazo, em
razão de força maior ou de justificável desconhecimento do termo.
6. Informo, por oportuno, que consta da Lei
Orçamentária para este exercício, datações na Programação “04.422.0154.0083.0001 – Pagamento de
indenização a familiares de mortos e desaparecidos
em razão da participação em atividades políticas, nos
termos da Lei nº 9.140/95", no montante de
R$930.000,00 (novecentos e trinta mil reais) e, para
os exercícios de 2002 e 2003, em observância as disposições contidas nos incisos I e II do art. 16 da Lei
Complementar nº 101/00, já foram solicitados recur-
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sos ao Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão no total de R$2,0 milhões, na proporção de
R$1,0 milhão para cada ano acima mencionado.
7. Creio, Senhor Presidente, que a proposta de
lei ora encaminhada ao seu descortino terá o condão
de adequadamente transpor limites impeditivos para
o reconhecimento de direitos de fato existentes.
Respeitosamente, – José Gregori, Ministro de
Estado da Justiça.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.140, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1995
Reconhece como mortas pessoas
desaparecida sem razão de participação,
ou acusação de participação, em atividades políticas, no período de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979, e dá
outras providências.
Art. 1º São reconhecidas como mortas, para todos os efeitos legais, as pessoas relacionadas no
Anexo I desta lei, por terem participado, ou terem sido
acusadas de participação, em atividades políticas, no
período de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de
1979, e que, por este motivo, tenham sido detidas por
agentes públicos, achando-se, desde então, desaparecidas, sem que delas haja notícias.
....................................................................................
Art. 4º Fica criada Comissão Especial que, face
à situação política mencionada no art. 1º e, em conformidade com este, tem as seguintes atribuições:
I – proceder ao reconhecimento de pessoas:
a) desaparecidas, não relacionadas no Anexo I
desta lei;
b) que, por terem participado, ou por terem sido
acusadas de participação, em atividades políticas, no
período de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de
1979, tenham falecido, por causas não naturais, em
dependências policiais ou assemelhadas;
II – envidar esforços para a localização dos corpos de pessoas desaparecidas no caso de existência
de indícios quanto ao local em que possam estar depositados;
III – emitir parecer sobre os requerimentos relativos a indenização que venham a ser formulados pelas pessoas mencionadas no art. 10 desta lei.
....................................................................................
Art. 7º Para fins de reconhecimento de pessoas
desaparecidas não relacionadas no Anexo I desta lei,
os requerimentos, por qualquer das pessoas mencionadas no art. 3º, serão apresentados perante a Co-
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missão Especial, no prazo de cento e vinte dias, contado a partir da data da publicação desta lei, e serão
instruídos com informações e documentos que possam comprovar a pretensão.
§ 1º Idêntico procedimento deverá ser observado
nos casos baseados na alínea b do inciso I do art. 4º.
§ 2º Os deferimentos, pela Comissão Especial,
dos pedidos de reconhecimento de pessoas não
mencionadas no Anexo I desta lei instruirão os pedidos de assento de óbito de que trata o art. 3º, contado
o prazo de cento e vinte dias, a partir da ciência da decisão deferitória.
....................................................................................
Art. 10. A indenização prevista nesta lei é deferida às pessoas abaixo indicadas, na seguinte ordem:
I – ao cônjuge;
II – ao companheiro ou companheira, definidos
pela Lei nº 8.971, de 29 de dezembro de 1994;
III – aos descendentes;
IV – aos ascendentes;
V – aos colaterais, até o quarto grau.
§ 1º O pedido de indenização poderá ser formulado até cento e vinte dias a contar da publicação desta
lei. No caso de reconhecimento pela Comissão Especial, o prazo se conta da data do reconhecimento.
§ 2º Havendo acordo entre as pessoas nominadas no caput deste artigo, a indenização poderá ser requerida independentemente da ordem nele prevista.
§ 3º Reconhecida a morte, nos termos da alínea
b do inciso I do art. 4º, poderão as pessoas mencionadas no caput, na mesma ordem e condições, requerer à Comissão Especial a indenização.
....................................................................................
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 37, DE 2002
(Nº 1.593/99, na Casa de origem)
Acrescenta incisos aos arts. 53, parágrafo único, e 80, da Lei nº 9.610, de 19
de fevereiro de 1998. Dispõe sobre a numeração seqüencial de obra artística, literárias ou cientifica e fonograma.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O parágrafo único do art. 53 da Lei nº
9.610, de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso V:
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“Art. 53. .................................................
Parágrafo único. ...................................
..............................................................
V – a numeração seqüencial da obra." (NR)
Art. 2º O art. 80 da Lei nº 9.610, de 19
de fevereiro de 1998, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso V:
“Art. 80. .................................................
..............................................................
V – numeração seqüencial da obra."
(NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 1.593, DE 1999
Acrescenta incisos aos arts. 53, parágrafo único, e 80 da Lei nº 9.610, de
1998.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O parágrafo único do art. 53 da Lei nº
9.610/98 passa a vigorar acrescido do seguinte inciso V;
“Art. 53. .................................................
Parágrafo único. ...................................
V – a numeração seqüencial da obra.
(NR)
Art. 2º O art. 80 da Lei nº 9.610/98 passa a vigorar acrescido do inciso V, com a seguinte redação:
“Art. 80. .................................................
V – numeração seqüencial da obra."
(NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A proposta que ora se apresenta objetiva à proteção dos autores. Sem a numeração das obras, tanto
nos contratos de edição como na utilização de fonogramas, fica difícil delimitar a extensão dos direitos
autorais.
Nesse caso, o autor não tem como fiscalizar,
com garantia o número de exemplares vendidos. O
editor, por exemplo, pode ter procedido a uma tiragem
mais ampla do que a prevista no contrato de edição,
retendo o valor que deveria ser pago a título de direitos do autor.
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Torna-se necessário criar um mecanismo de
proteção e, nessas hipóteses, a numeração das
obras se revela um meio eficaz para atingir esse desiderato.
Nesse caso, o autor não tem como fiscalizar,
com garantia o número de exemplares vendidos. O
editor, por exemplo, pode ter procedido a em cada
exemplar, a numeração seqüencial, para o que contamos com o apoio de nossos ilustres Pares.
Sala das Sessões, de de 1999. – Deputado Professor Luizinho.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Altera, atualiza e consolida a Legislação sobre Direitos Autorais e dá outras
providências.
....................................................................................
TÍTULO IV
Da Utilização de Obras Intelectuais
e dos Fonogramas
CAPÍTULO I
Da Edição
Art. 53. Mediante contrato de edição, o editor,
obrigando-se a reproduzir e a divulgar a obra literária,
artística ou científica, fica autorizado, em caráter de
exclusividade, a publicá-la e a explorá-la pelo prazo e
nas condições pactuadas com o autor.
Parágrafo único. Em cada exemplar da obra o
editor mencionará:
I – o título da obra e seu autor;
II – no caso de tradução, o título original e o
nome do tradutor;
III – o ano de publicação;
IV – o seu nome ou marca que o identifique.
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Utilização de Fonograma
Art. 80. Ao publicar o fonograma, o produtor
mencionará em cada exemplar:
I – o título da obra incluída e seu autor;
II – o nome ou pseudônimo do intérprete;
III – o ano de publicação;
IV – o seu nome ou marca que o identifique.
....................................................................................
....................................................................................
(À Comissão de Educação.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 97, DE 2002
(Nº 1.177/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio TV do Amazonas
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Rio Branco, Estado do Acre.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 418, de 31 de julho de 2000, que renova por
dez anos, a partir de 23 de junho de 1992, a permissão outorgada à Rádio TV do amazonas Ltda., para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Rio Branco, Estado do Acre.
Art. 2º Este decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.353, DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII. combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituicão Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, renovação de permissões para explorar, por dez anos, serviços de radiodifusão sonora em freqüência modulada, conforme os
seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 357, de 24 de julho de 2000 – Rádio Cultura de Fernandópolis Ltda., na cidade de Fernandópolis – SP;
2 – Portaria nº 360, de 24 de julho de 2000 –
Sompur São Paulo Radiodifusão Ltda., originariamente Sompur-Radiodifusão Ltda., na cidade de São
Paulo – SP;
3 – Portaria nº 363, de 24 de julho de 2000 – Rádio Andaiá Ltda., na cidade de Santo Antônio de Jesus – BA;
4 – Portaria nº 364, de 24 de julho de 2000 – Rádio Difusora de Piracicaba S.A, na cidade de Piracicaba – SP;
5 – Portaria nº 368, de 24 de julho de 2000 –
Rede Serrana de Radiodifusão Ltda., na cidade de
Taió – SC;
6 – Portaria nº 370, de 24 de julho de 2000 – Sistema Barretense de Comunicação e Cultura Ltda., na
cidade de Barretos – SP;
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7 – Portaria nº 372, de 24 de julho de 2000 – Rádio Jornal de Propriá Ltda., na cidade de Propriá –
SE;
8 – Portaria nº 375, de 24 de julho de 2000 – Rádio O Dia FM Ltda., originariamente Rádio Difusora
Vale do Paraíba Ltda., na cidade do Rio de Janeiro –
RJ;
9 – Portaria nº 417, de 31 de julho de 2000 –
Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, na cidade de Fortaleza – CE; e
10- Portaria nº 418, de 31 de julho de 2000 –
Rádio TV do Amazonas Ltda., originariamente Rádio TV do Amazonas S.A., na cidade de Rio Branco
– AC;
11 – Portaria nº 446, de 14 de agosto de 2000
– Rede Fronteira de Comunicações Ltda., originariamente Empresa Rádio Difusora Cidade Jardim
Ltda., na cidade de Blumenau – SC; e
12 – Portaria nº 489, de 17 de agosto de 2000
– Rádio Globo de Salvador Ltda., transferida para
Diamantina Rádio e Televisão Ltda., na cidade de
Salvador – BA.
Brasília, 22 de setembro de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM nº 376/MC
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PORTARIA Nº 418, DE 31 DE JULHO
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições conforme o disposto no art.
6º, inciso II, do Decreto nº 88.086, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta ao Processo
Administrativo nº 22600.000072/92, resolve:
Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º, da
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a
partir de 23 de junho de 1992, a permissão outorgada
à Rádio TV do Amazonas Ltda., originariamente Rádio TV do Amazonas S.A., pela Portaria MC nº 119,
de 22 de junho de 1982, publicada no Diário Oficial
da União de 23 seguinte, para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Rio Branco, Estado
do Acre.
Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
PARECER CONJUR/MC Nº 790, DE 2000

Brasília, 15 de setembro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nº 418 31 de julho de 2000, pela qual
renovei a permissão outorgada à Rádio TV do Amazônia, originariamente denominada Rádio TV do
Amazonas S.A., pela Portaria MC nº 119, de 22 de junho de 1982, publicada no Diário Oficial da União de
23 seguinte, para explorar o serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Rio
Branco, Estado do Acre.
Os órgãos competentes deste Ministério manifestaram-se sobre O pedido considerando-o instruído
de acordo com a legislação aplicável, o que me levou
a deferir requerimento de renovação.
Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223 da
Constituição, O ato de renovação somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do Processo Administrativo nº
29600.000072/92 que lhe deu origem.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.

Referência: Processo nº 29600.000072/92
Origem: Delegacia do MC do Estado do Acre
(Atualmente sob a jurisdição da DMC/AM)
Interessada: Rádio TV do Amazonas Ltda.
Assunto: Renovação de Outorga.
Ementa: Permissão para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, cujo prazo teve seu termo 23 de junho de 1992.
Pedido apresentado tempestivamente. Regulares a situação técnica e a vida societária.
Conclusão: Pela ratificação do Parecer Jurídico
DMC/AC e informação DPOUT nº 36/96, que
concluíram favoravelmente ao requerido.
Trata o presente processo de pedido de renovação de permissão formulado pela Rádio TV do Amazonas Ltda., permissionária do serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Rio Branco, Estado do Acre, conforme Portaria MC nº
119, de 22 de junho de 1982, publicada no Diário Oficial da União de 23 subseqüente.
2. O assunto foi objeto de análise pela Delegacia
do MC no Estado do Acre, tendo aquela Delegacia
concluído favoravelmente ao pleito, consoante Pare-
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cer Jurídico de fls. 37 dos autos, ratificado pela Informação DPOUT nº 36/96, de fls. 47.
3. Cumpre observar que, após a emissão do Parecer DMC/AC e Informação DPOUT nº 36/96, nos
termos da Portaria nº 9, de 24 de janeiro de 1997, cujos atos legais decorrentes foram aprovados pela Portaria nº 19, de 8 de abril de 1997, a entidade foi autorizada a transformar seu tipo societário em sociedade
por cotas de responsabilidade limitada, permanecendo com a denominação social de Rádio TV do Amazonas Ltda., ficando os quadros societário e diretivo
aprovados com a seguinte composição:
Cotas
Valor (R$)
Cotistas
Phelippe Daou
69.400.000 7.198.176,00
Joaquim Margarido
2.700.000 280.136,00
Milton de M. Cordeiro
2.230.000 231.248,00
Nivelle Daou Júnior
359.000
38.024,00
Aluísio José Daou
54.000
5.432,00
Magdalena Arce Daou
22.941
2.328,00
Maria Edí S. M. Cordeiro 22.941
2.328,00
Dea Ribeiro Margarido
22.941
2.328,00
7.760.000,00
Total:
74.811.823
Gerentes: Milton de Magalhães Cordeiro
Niveile Daou Júnior
4. A outorga original está amparada juridicamente nos termos do que dispõem a Lei nº 5.785,
de 1972, e o Decreto nº 88.066, de 1983, eis que o
pedido de sua renovação foi apresentado na forma
devida, no prazo legal e com a documentação hábil.
5. Nos termos da lei, o pedido ter-se-á como deferido, porquanto não decidido ao termo da respectiva
concessão ou permissão, sendo permitido o funcionamento, em caráter precário, dos serviços outorgados e não renovados em tempo hábil, concluindo-se,
desta forma, que a terminação do prazo da permissão
ou a pendência da sua renovação, a curto ou a longo
prazo, não determinam, necessariamente, a extinção
do serviço prestado.
6. Isto posto, mantenho o entendimento do citado Parecer, propondo o encaminhamento dos presentes autos, acompanhados de minutas dos atos
próprios, à consideração do Exmº Sr. Ministro das Comunicações, autoridade competente para conhecer e
decidir do pedido.
7. Posteriormente, a matéria deverá ser apreciada pelo Congresso Nacional, consoante dispõe o § 3º
do art. 223 da Constituição, para que o ato de renovação possa produzir seus efeitos legais.
É o Parecer sub censura.
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Brasília, 20 de junho de 2000. – Zilda Beatriz
Silva de Campos Abreu, Advogada.
De acordo.
À consideração da Srª Coordenadora-Geral de
Assuntos Jurídicos de Comunicações.
Brasília, 20 de julho de 2000. – Maria da Glória
Tuxi dos Santos, Coordenadora.
De Acordo. Submeto à Senhora Consultora Jurídica.
Brasília, 20 de julho de 2000. – Adalzira França
Soares e Lucca, Coordenadora-Geral de Assuntos
Jurídicos de Comunicação.
DESPACHO CONJUR/MC Nº 1.155, DE 2000
Aprovo o Parecer Conjur/MC nº 790/2000, que
conclui pelo deferimento do pedido de renovação do
prazo de vigência da permissão outorgada à Rádio
TV do Amazonas Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Rio Branco, Estado do Acre. Remetam-se os
autos, acompanhados das minutas de Exposição de
Motivos e Portaria, à consideração do Exmº Senhor
Ministro das Comunicações, autoridade competente
para conhecer e decidir do pedido.
Brasília, 21 de julho de 2000. – Raimunda Nonata Pires, Consulta Jurídica.
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 98, DE 2002
(Nº 1.182/2001 na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão da Rádio Progresso de Descanso
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Descanso, Estado de Santa Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto s/nº, de 22 de agosto de 2000, que renova
por dez anos, a partir de 14 de setembro de 1992, a
concessão da Rádio Progresso de Descanso Ltda.,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Descanso, Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
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PARECER CONJUR/MC Nº 892/00
Referência: Processo nº 29820.000347/92
Origem: Delegacia do MC no Estado de Santa
Catarina
Interessada: Rádio Progresso de Descanso Ltda.
Assunto: Renovação de outorga
Ementa: Concessão para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, cujo prazo teve seu
termo em 14-9-92. Pedido apresentado tempestivamente. Regulares a situação técnica e a vida societária.
Conclusão: Pelo deferimento do pedido.
Trata o presente processo de pedido de renovação de concessão formulado pela Rádio Progresso
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de Descanso Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Descanso, Estado de Santa Catarina.
2. A outorga em questão foi deferida à entidade
conforme Decreto nº 87.507, de 23 de agosto de
1982, cujo Contrato de Concessão foi publicado no
Diário Oficial da União em 14 de setembro seguinte.
3. O pedido foi objeto de análise pela Delegacia
do MC no Estado de Santa Catarina, tendo aquela
Delegacia concluído favoravelmente ao pleito consoante. Parecer Jurídico nº 242/92, fls. 27/30, dos autos.
4. Reexaminadas as peças que constituem os
autos do presente processo, o pedido, sua documentação e os fundamentos jurídicos que determinaram a
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postura de deferimento adotada pela DMC/SC, concluo, igualmente, pelo deferimento do postulado,
acrescentando o seguinte:
– a entidade obteve autorização para efetuar
transferência indireta da sua outorga conforme EM nº
58, de 9 de maio de 1996, cujos atos legais decorrentes foram aprovados pela Portaria nº 174, 7 de dezembro de 1998, ficando seus quadros diretivo e societário assim constituídos:
Cotistas
Abel Basso
Ademar Silva
Angelo Basso
Gelso Dorvalino Basso
José Basso
Lirio Signor
Luiz Basso
Roberto Carlos Basso
Neuto Fausto de Conto
Valdir Basso
Vitório Basso
Total
Diretores: José Basso
Luiz Basso
Valdir Basso

cotas
240
120
216
120
126
100
144
126
100
120
588
2.000

5. Ressalte-se que a outorga original está amparada juridicamente nos termos do que dispõem a
Lei nº 5.785, de 1972, e o Decreto nº 88.066, de
1983, eis que o pedido de sua renovação foi apresentado na forma devida, no prazo legal e com a documentação hábil.
6. Nos termos da lei, o pedido ter-se-á como deferido, porquanto não decidido ao termo da respectiva
concessão ou permissão, sendo permitido o funcionamento, em caráter precário, dos serviços outorgados e não renovados em tempo hábil, concluindo-se,
desta forma, que a terminação do prazo da concessão ou a pendência da sua renovação, a curto ou a
longo prazo, não determina, necessariamente, a extinção do serviço prestado.
7. Isto posto, proponho o encaminhamento dos
presentes autos ao Exmº Sr. Ministro de Estado das
Comunicações, acompanhados de minuta dos atos
de renovação correspondentes – Exposição de Motivos e Decreto – com vistas ao encaminhamento para
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
autoridade competente para conhecer e decidir do
pedido.
8. Posteriormente, a matéria deverá ser apreciada pelo Congresso Nacional, consoante dispõe o § 3º
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do art. 223 da Constituição, para que o ato de renovação possa produzir seus efeitos legais.
É o Parecer sub censura.
Brasília, 26 de julho de 2000. – Flávia Cristina
dos Santos Rocha, Chefe de Divisão.
De acordo. Submeto à Senhora Consultora Jurídica.
Brasília, 26 de julho de 2000. – Maria da Glória
Tuxi F. dos Santos, Coordenadora-Geral de Assuntos Jurídicos de Comunicações.
DESPACHO CONJUR/MC Nº 1.330/100
Aprovo o Parecer Conjur/MC nº 892/00, que
conclui pelo deferimento do pedido de renovação do
prazo de vigência da concessão outorgada à Rádio
Progresso de Descanso Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Descanso, Estado de Santa Catarina. Remetam-se
os autos, acompanhados de minutas de Exposição de
Motivos e Decreto, à consideração do Exmº Senhor
Ministro com vistas ao encaminhamento para o Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Brasília, 28 de julho de 2000. – Raimunda Nonata Pires, Consultora Jurídica.
(À Comissão de Educação.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 99, DE 2002
(Nº 1.184/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão outorgada à TVSBT – Canal 3 de
Nova Friburgo Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens
(televisão) na cidade de Nova Friburgo,
Estado do Rio de Janeiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 17 de julho de 2000, que renova por quinze anos, a partir de 22 de março de 1994, a concessão
outorgada à TVSBT – Canal 3 de Nova Friburgo Ltda.,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade de
Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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PARECER CONJUR/MC Nº 656/2000
Referência: Processo nº 53770.000951/93
Origem: Delegacia do MC no Estado do Rio de
Janeiro
Interessada: TVSBT — Canal 3 de Nova
Friburgo Ltda.
Assunto: Renovação de outorga
Ementa: Concessão para explorar serviço de
radiodifusão de sons e imagens, cujo prazo teve seu
termo em 22 de março de 1994.
Pedido apresentado tempestivamente.
Regulares a situação técnica e a vida societária.
Conclusão: Pelo deferimento do pedido.
Trata o presente processo de pedido de
renovação de concessão, formulado pela TVSBT —
Canal 3 de Nova Friburgo Ltda., concessionária do
serviço de radiodifusão de sons e imagens, na cidade
de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro, conforme
Decreto nº 83.094, de 26 de janeiro de 1979, com o
correspondente contrato de concessão, publicado no
Diário Oficial da União de 22 de março de 1979, cujo
prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de
10 de maio de 1991.
2. Observamos que a concessão foi originalmente
outorgada à TVS — TV Studios Sílvio Santos Ltda.,
transferida para a TVS — Canal 3 de Nova Friburgo
Ltda., conforme Decreto nº 91.042, de 5 de março de
1985, autorizada a alterar sua denominação social para
TVSBT — Cana 3 de Nova Friburgo Ltda., pela Portaria
nº 111, de 29 de abril de 1986.
3. O assunto foi objeto de análise pela Delegacia
do MC no Estado do Rio de Janeiro, tendo aquela
Delegacia concluído favoravelmente ao pleito,
consoante Parecer Jurídico nº 115/95, fls. 198, dos
autos, cumprindo observar, apenas que, após a
emissão do referido parecer, foram aprovados novos
quadros societário (com elevação do capital social)
diretivo para a entidade, que ficaram com a seguinte
composição:
Cotistas
Cotas
Valor (R$)
Cíntia Abravanel
556.875
651.543,75
Carmen Torres Abravanel 5.625
6.581,25
Total
562.500
658.125,00
1º Diretor Conselheiro
Henrique Abravanel
2º Diretor Conselheiro
João Pedro Fassina
3º Diretor Conselheiro
Ivandir Kotait
Diretor Superintendente Ivandir Kotait
Diretor Adjunto
Walter Zagari
Diretor Administrativo-Financeiro José Roberto dos
Santos Maciel
Diretora Comercial
Sara Benvinda Soares
Diretor Técnico
Romeu Paris Filho

Abril de 2002

4. A outorga original está amparada juridicamente
nos termos do que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e o
Decreto nº 88.066, de 1983, eis que o pedido de sua
renovação foi apresentado na forma devida, no prazo
legal e com a documentação hábil.
5. Nos termos da lei, o pedido ter-se-á como
deferido, porquanto não decidido ao termo da
respectiva concessão ou permissão, sendo permitido
o funcionamento, em caráter precário, dos serviços
outorgados e não renovados em tempo hábil,
concluindo-se, dessa forma, que a terminação do
prazo da concessão ou pendência da sua renovação,
a curto ou a longo prazo, não determinam,
necessariamente, a extinção do serviço prestado.
6. Isto posto, mantenho o entendimento do citado
Parecer, propondo o encaminhamento dos presentes autos
ao Exmº Sr. Ministro de Estado das Comunicações,
acompanhados de minuta dos atos de renovação
correspondentes – Exposição de Motivos e Decreto – com
vistas ao encaminhamento para o Excelentíssimo Senhor
Presidente da República, autoridade competente para
conhecer e decidir do pedido.
7. Posteriormente, a matéria deverá ser
apreciada pelo Congresso Nacional, consoante
dispõe o § 3º do art. 223 da Constituição, para que o
ato de renovação possa produzir seus efeitos legais.
Brasília, 16 de junho de 2000. – Zilda Beatriz
Silva de Campos Abreu, Advogada.
De acordo. À consideração da Srª
Coordenadora-Geral de Assuntos Jurídicos de
Comunicações.
Brasília, 16 de junho de 2000. – Maria da Glória
Tuxi F. dos Santos, Coordenadora.
De acordo. Submeto à Senhora Consultora
Jurídica.
Brasília, 16 de junho de 2000. – Adalzira
França Soares de Lucca, Coordenadora-Geral de
Assuntos Jurídicos de Comunicações.
DESPACHO CONJUR/MC Nº 964/2000
Aprovo o Parecer Conjur/MC nº 656/2000, que
conclui pelo deferimento do pedido de renovação do
prazo de vigência da concessão outorgada à TVSBT —
Canal 3 de Nova Friburgo Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens, na cidade de Nova
Friburgo, Estado do Rio de Janeiro. Remetam-se os
autos, acompanhados de minutas de Exposição de
Motivos e Decreto, à consideração do Exmº Senhor
Ministro com vistas ao encaminhamento para o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Brasília, 20 de junho de 2000. – Raimunda
Nonata Pires, Consultora Jurídica.
(À Comissão de Educação.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 100, DE 2002
(Nº 1.190/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Anhanguera S/A
para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de
Goiânia, Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 29 de setembro de 2000, que renova por
dez anos, a partir de 1º de novembro de 1993, a
concessão da Rádio Anhanguera S/A para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Goiânia, Estado
de Goiás.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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PARECER SEJUR/DRMC/GO Nº 4
Referência: Processo nº 29670.000236/93
Interessada: Rádio Anhanguera S.A
Origem: Delegacia Regional do MC em Goiás
Assunto: Renovação de outorga
Emenda: Concessão para executar serviço de
radiodifusão sonora, cujo prazo teve seu termo final
em 1º de novembro de 1993. Pedido apresentado
tempestivamente. Regulares a situação técnica e a
vida societária.
Conclusão: Pelo deferimento.
A Rádio Anhanguera S.A, concessionária do
serviço de radiodifusão sonora em Onda Média, na
cidade de Goiânia, Estado de Goiás, requer
renovação do prazo de vigência de sua concessão,
cujo termo final ocorreu em 1º-11-93.
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subseqüente, cabendo esclarecer que o prazo desta
concessão já foi renovado anteriormente, no período
próprio.
O pedido de renovação da outorga, ora em
exame, foi protocotizado nesta Delegacia, no dia
30-7-93, dentro, pois do prazo legal (fl. 1), uma vez
que de acordo com o disposto na Lei da Renovação o
pedido deveria ser apresentado entre 1º de maio de
1993 e 1º de agosto de 1993.
A requerente tem seus quadros societário e
diretivo aprovados pelo Poder Concedente com a
seguinte composição:

I – Os Fatos
Mediante Decreto nº 89.472, de 21 de março de
1984, foi autorizada a renovação da concessão à
Rádio Anhanguera S.A, para explorar, por 10 anos o
serviço de radiodifusão sonora em Onda Média, na
cidade de Goiânia, Estado de Goiás.
A outorga em questão começou a vigorar em 1º
de novembro de 1983, face a edição do decreto acima
citado.
Cumpre ressaltar que, durante o último período
de vigência da outorga, a entidade sofreu pena e foi
advertida, conforme se verifica de seus assentamentos cadastrais. (fls. 35/36)
II – Do Mérito
O Código Brasileiro de telecomunicações,
instituído pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962,
estabelece os prazos de 10 (dez) anos para o serviço
de radiodifusão sonora e 15 (quinze) anos para o
serviço de telecomunicações, que poderão ser
renovados por período sucessivos e iguais (art. 33 §
3º), períodos esses mantidos pela atual Constituição
(art. 223 § 5º)
De acordo com o art. 4º, da Lei nº 5.785, de 23
de junho de 1972, as entidades que desejarem a
renovação do prazo de sua outorga, deverão dirigir
requerimento ao órgão competente, no período
compreendido entre o 6º (sexto) e o 3º (terceiro) mês
anterior ao término do respectivo prazo.
O prazo de vigência desta concessão, teve seu
final dia 1º de novembro de 1993, pois começou a
vigorar em 1º-11-83, com a edição do decreto de
renovação da outorga já referido, e os efeitos jurídicos
da outorga foram mantidos pelo prazo residual,
conforme disposto no Decreto do dia 10 de maio de
1991, publicado na Diário Oficial do dia 13

A emissora se encontra operando regulamente,
dentro das características técnicas que lhe foram
atribuídas, conforme indica o setor de engenharia à fl. 34.
É regular a situação da concessionária perante
o Fundo de fiscalização das Telecomunicações –
FISTEL, consoante informação de fl. 40.
Finalmente, observa-se que o prazo de vigência
renovado a partir de 2 de novembro de 1993.
Conclusão
Do exposto, concluímos pelo deferimento do
encaminhamento dos autos ao Departamento de
Outorgas, que o Jurídica, para prosseguimento.
É o parecer “sub censura”.
Goiânia, 13 de janeiro de 1997. – Jaciara da Silva Rocha, Chefe do Serviço Jurídico – SEJUR.
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De acordo:
Encaminhe-se como proposto.
Goiânia, 13 de janeiro de 1996. – Ronaldo Coutinho Seixo de Brito, Delegado Regional do MC em
Goiás.
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 101, DE 2002
(Nº 1.191/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão da Rádio Cultura de Araçatuba Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão so-
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nora em onda média na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 29 de setembro de 2000, que renova por
dez anos, a partir de 1º de novembro de 1993, a concessão da Rádio Cultura de Araçatuba Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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PARECER CONJUR/MC Nº 1.135/00
Referência: Processo nº 50.830.001.000/93
Origem: Delegacia do MC no Estado de São
Paulo
Interessada: Rádio Cultura de Araçatuba Ltda.
Assunto: Renovação de outorga.
Ementa: Concessão para explorar o Serviço de
Radiodifusão Sonora em Ondas Médias, cujo prazo
teve seu termo em 1º de novembro de 1993. Pedido
apresentado tempestivamente. Regulares a situação
técnica e a vida societária.
Conclusão: Pelo deferimento do pedido.
Trata o presente processo de pedido de
renovação de concessão formulado pela Rádio
Cultura de Araçatuba Ltda., concessionária do
Serviço de Radiodifusão Sonora em Ondas Médias,
na Cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo,
conforme o Decreto nº 38.086, de 12 de outubro de
1955, publicado no Diário Oficial da União de 3 de
dezembro de 1955, renovada pela última vez através
do Decreto nº 89.472, de 21-3-84, publicado no
Diário Oficial da União de 22-3-84, cujo prazo
residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de
maio de 1991.
2. O pedido foi objeto de análise pela Delegacia
do MC no Estado de São Paulo, tendo aquela
Delegacia concluído favoravelmente ao pleito,
consoante o Parecer Jurídico nº 310/96, fls. 58/61 dos
autos.
3. Reexaminadas as peças que constituem os
autos do presente processo, o pedido, sua
documentação e os fundamentos jurídicos que
determinaram a postura de deferimento adotada pela
DMC/SP, concluo, igualmente, pelo deferimento do
postulado, acrescentando que:
a Portaria nº 330, de 14-6-96 decidiu pela
homologação da alteração do ato constitutivo da
entidade, devidamente registrado no órgão
competente, objeto do Processo Administrativo nº
174.551/82, mudando a composição do seu quadro
societário, que passou a ser assim constituído:
Cotas
Valor
Cotistas
Gladys May Fares de Campos 7.500
7.500,00
Nicolau Fares de Campos
3.750
3.750,00
Martha Fares de Campos
3.750
3.750,00
15.000
15.000,00;
Total:
– a Portaria nº 194, de 16-4-96, dentre suas
resoluções, cujos atos legais foram aprovados pela
Portaria nº 330, de 14-6-96, autorizou o atual quadro
de gerentes da entidade, com esta composição:
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Gerentes: Gladys May Fares de Campos
Nicolau Fares de Campos Martha Fares de Campos.
4. Ressalte-se que a outorga original está
amparada juridicamente nos termos do que dispõem
a Lei nº 5.785, de 1972, e o Decreto nº 88.066, de
1983, eis que o pedido de sua renovação foi
apresentado na forma devida, no prazo legal e com a
documentação hábil.
5. Nos termos da lei, o pedido ter-se-á como
deferido, porquanto não decidido ao termo da
respectiva concessão ou permissão, sendo permitido
o funcionamento, em caráter precário, dos serviços
outorgados e não renovados em tempo hábil,
concluindo-se, desta forma, que a terminação do
prazo da concessão ou a pendência da sua
renovação, a curto ou a longo prazo, não determina,
necessariamente, a extinção do serviço prestado.
6. Isto posto, proponho o encaminhamento dos
presentes autos ao Exmº Sr. Ministro de Estado das
Comunicações, acompanhados de minuta dos atos
de renovação correspondentes – Exposição de
Motivos e Decreto – com vistas ao encaminhamento
para o Excelentíssimo Senhor Presidente da
República, autoridade competente para conhecer e
decidir do pedido.
7. Posteriormente, a matéria deverá ser
apreciada pelo Congresso Nacional, consoante
dispõe o § 3º do art. 223 da Constituição, para que o
ato de renovação possa produzir seus efeitos legais.
Brasília, 23 de agosto de 2000. – Vânea Rabelo, Chefe de Serviço
De acordo. Submeto à Senhora Consultora Jurídica.
Brasília, 29 de agosto de 2000. – Maria da
Glória Tuxi F. dos Santos, Coordenadora-Geral de
Assuntos Jurídicos de Comunicações.
DESPACHO CONJUR/MC Nº 1.742/00
Adoto o Parecer Conjur/MC nº 1.135/00, que conclui pelo deferimento do pedido de renovação do prazo
de vigência da concessão outorgada à Rádio Cultura de
Araçatuba Ltda., para explorar o Serviço de Radiodifusão Sonora em Ondas Médias, na Cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo. Remetam-se os autos, acompanhados de minutas de Exposição de Motivos e Decreto, à consideração do Exmº Senhor Ministro com vistas ao encaminhamento para o Excelentíssimo Senhor
Presidente da República.
Brasília, 31 de agosto de 2000. – Raimunda
Nonata Pires, Consultora Jurídica.
(À omissão de Educação.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 102, DE 2002
(Nº 1.200/2001,na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Porto de Cima Rádio e Televisão Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de
Paranaguá, Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 591, de 4 de outubro de 2000, que outorga
permissão à Porto de Cima Rádio e Televisão Ltda.,
para explorar, por dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Paranaguá, Estado do
Paraná.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.606, DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, permissões para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em onda média, conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 590, de 4 de outubro de 2000 –
Rádio Itaí de Rio Claro Ltda., na cidade de Tibaji –
PR;
2 – Portaria nº 591, de 4 de outubro de 2000 –
Porto de Cima Rádio e Televisão Ltda., na cidade de
Paranaguá – PR;
3 – Portaria nº 592, de 4 de outubro de 2000 –
RBN – Rede Brasil Norte de Comunicação Ltda., na
cidade de Almeirim – PA;
Brasília, 31 de outubro de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM Nº 498/MC
Brasília, 17 de outubro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a publicação da Concorrência nº 86/97 –
SFO/MC, com vistas à implantação de uma estação
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Paranaguá, Estado do Paraná.
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2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional,
criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997,
alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de habilitação e as propostas técnica e de preço pela outorga
das entidades proponentes, com observância da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação específica de radiodifusão, concluiu que a Porto de
Cima Rádio e Televisão Ltda., obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos termos estabelecidos
pelo Edital, tomando-se assim a vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma Comissão, que
homologuei, havendo por bem outorgar a permissão,
na forma da portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art.
223 da Constituição, o ato de outorga somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 591,
DE 4 DE OUTUBRO DE 2000
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963,
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720, de
28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que consta
do Processo Administrativo nº 53740.000597/97, Concorrência nº 86/97 – SFO/MC, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão á Porto de Cima Rádio e Televisão Ltda., para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Paranaguá, Estado do Paraná.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do art. 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 103, DE 2002
(Nº 1.237/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Paranaíba Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de
Itumbiara, Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 21 de dezembro de 2000, que renova
por dez anos, a partir de 10 de junho de 1995, a concessão outorgada à Rádio Paranaíba Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
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difusão sonora em onda média na cidade de Itumbiara, Estado de Goiás.
Art. 2º Este decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 24, DE 2001
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato constante do Decreto de 21
de dezembro de 2000, que “Renova concessão das
entidades que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências”. As entidades
mencionadas são as seguintes:
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PARECER/SEJUR/DRMC/GO Nº 206
Referência: Processo nº 53670.000044/95
Origem: Delegacia Regional do MC em Goiás
Interessada: Rádio Paranaíba Ltda.
Assunto: Renovação de Outorga Concessão
para executar serviço de radiodifusão sonora, em
onda média. Regulares a situação técnica e a vida
societária.
Ementa: Pelo deferimento
Conclusão: A Rádio Paranaíba Ltda.,
concessionária do serviço de radiodifusão sonora em
Onda Média, na cidade de Itumbiara, Estado de
Goiás, requer renovação do prazo de vigência de sua
concessão, cujo termo final ocorreu em 1995, desde
que o pedido de renovação do período 1985/1995 em
tramitação seja ratificado pelo Congresso Nacional.
Os Fatos: Mediante Portaria nº 1.401, de 9 de
setembro de 1976, foi autorizada concessão a Radio
Paranaíba Ltda., para explorar, por 10 anos o serviço
de radiodifusão sonora em Onda Média, na cidade de
Itumbiara, Estado de Goiás.
Já o período compreendido entre 1985/1995,
(fls. 82/83), conforme consta da xerocópia da
mensagem de nº 371, de 29 de julho de 1992
publicada no Diário Oficial da União de 30-7-92, fls.
81, deixa claro que a mesma foi encaminhada ao
Congresso Nacional com o pedido de renovação da
rádio supracitada, sem contudo, haver qualquer
informação sobre a conclusão daquele.
Cumpre ressaltar que, durante o período
compreendido entre 1985/1995 a entidade foi
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advertida, conforme se verifica de seus
assentamentos cadastrais (fls. 64).
Do Mérito: O Código Brasileiro de
Telecomunicações, instituído pela Lei nº 4.117, de 27
de agosto de 1962, estabelece os prazos de 10 (dez)
anos para o serviço de radiodifusão sonora a 15
(quinze) anos para o serviço de telecomunicações,
que poderão ser renovados por período sucessivos e
iguais (art. 33 § 3º), períodos esses mantidos pela
atual Constituição (art. 223 § 5º).
De acordo com o art. 4º, da Lei nº 5.785, de 23
de junho de 1972, as entidades que desejarem a
renovação do prazo de sua outorga, deverão dirigir
requerimento ao órgão competente, no período
compreendido entre o 6º (sexto) e o 3º (terceiro)
mês anterior ao término do respectivo prazo.
O prazo de vigência desta concessão, foi no
final em 1995.
O pedido de renovação da outorga, ora em
exame, foi protocolizado nesta Delegacia, no dia 8
de março de 1995 (fls. 01)
A requerente tem seus quadros societário e
diretivo aprovados pelo Poder Concedente com a
seguinte composição:
Cotistas
Anair Goulart Machado
Radivair Miranda Machado
José Machado Sobrinho
Total

Cotas

Valor Em R$

31.229

31.229,00

28.621

28.621,00

3.150

3.150,00

63.000

63.000,00

04996

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Cargo
Nome
Diretor-Geral
Anair Goulart Machado
Diretor-Presidente
Radivair Miranda Machado
A emissora se encontra operando regularmente,
dentro das características técnicas que lhe foram
atribuídas, conforme indica o setor de engenharia (fls. 65).
É regular a situação da concessionária perante
o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações –
FISTEL, consoante informação de fls. 16.
Finalmente, observa-se que o prazo de vigência
da outorga deverá ser renovado a partir de 1995.
Conclusão
Do exposto, em face do contido nos expedientes
de fls. 78/79, 80 e 81, e, na hipótese do processo
referente a renovação do período de 1985/1995,
ainda não haver concluído, sugerimos que o presente
processo seja analisado concomitante com aquele.
Sugerimos, ainda, o encaminhamento destes
autos ao Departamento de Outorgas, que o enviará à
Consultoria Jurídica, para prosseguimento.
Goiânia, 12 de agosto de 1996. – Jaciara da
Silva Rocha, Chefe de Serviço – SEJUR.
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De acordo:
Encaminhe-se como proposto.
Goiânia, 12 de agosto de 1996. – Ronaldo
Coutinho de Brito, Delegado do MC de Goiás.
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 104, DE 2002
(Nº 1.598/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Televisão Bahia
Ltda.,
para
explorar
serviço
de
radiodifusão de sons e imagens na
cidade de Salvador, Estado da Bahia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto s/nº, de 25 de junho de 2001, que renova por
quinze anos, a partir de 17 de maio de 1999, a
concessão outorgada à Televisão Bahia Ltda., para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens na cidade de
Salvador, Estado da Bahia.
Art. 2º Este decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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PARECER CONJUR/MC Nº 457, DE 2001
Referência: Processo nº 53640.001880/98
Origem: Delegacia do MC no Estado da Bahia
Interessada: Televisão Bahia Ltda.
Assunto: Renovação de Outorga
Ementa: Concessão para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens, cujo prazo teve seu
termo final em 17-5-99. Pedido apresentado
tempestivamente. Regulares a situação técnica e a
vida societária.
Conclusão: Pelo deferimento
Trata o presente processo de pedido de
renovação de concessão, formulado pela Televisão
Bahia Ltda., concessionária do serviço de
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radiodifusão de sons e imagens, na cidade de
Salvador, Estado da Bahia.
2. A outorga em questão foi deferida à entidade
conforme Decreto nº 89.624, de 7 de maio de 1984,
cujo Contrato de Concessão foi publicado no Diário
Oficial da União em 17 subseqüente.
3. O pedido foi objeto de análise pela Delegacia
do MC no Estado da Bahia, tendo aquela Delegacia
concluído favoravelmente ao pleito, consoante
Parecer Jurídico nº 160/2000, fls. 51/53, dos autos.
4. Reexaminadas as peças que constituem os
autos do presente processo, o pedido, sua
documentação e os fundamentos jurídicos que
determinaram a postura de deferimento adotada pela
DMC/BA, concluo, igualmente pelo deferimento do
postulado, acrescentando o seguinte:
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• a entidade obteve autorização para
efetuar alteração em seu contrato social
conforme Portaria nº 3, de 24 de janeiro de
2001, cujos atos legais decorrentes foram
comprovados mediante arquivamento da
respectiva alteração na Junta Comercial sob
o nº 96298628, ficando seu quadro
societário assim constituído:

Cotistas
César de Araújo Mata Pires
Antônio Carlos Peixoto de
Magalhães Jr.
Carlos Borges Luz
Felix de Almeida Mendonça
Paula Pimentel Maron de
Magalhães
Carolina Pimentel de Magalhães
Luís Eduardo Maron de
Magalhães Filho
Total
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8. Posteriormente, a matéria deverá ser
apreciada pelo Congresso Nacional, consoante
dispõe o § 3º, do art. 223 da Constituição, para que o
ato de renovação possa produzir seus efeitos legais.
É o Parecer “sub censura”.
Brasília, 16 de março de 2001. – Flávia Cristina
dos Santos Rocha Borges, Coordenadora.

Cota Valor-R$
891

89.100,00

891

89.100,00

13,5

1.350,00

13,5

1.350,00

297

29.700,00

297

29.700,00

297

29.700,00

2.700

2.700,00

5. Ressalte-se que a outorga original está
amparada juridicamente nos termos de que dispõem
a Lei nº 5.785, de 1972, e o Decreto nº 88.066, de
1983, eis que o pedido de sua renovação foi
apresentado na forma devida e no prazo legal e com
a documentação hábil.

6. Nos termos da lei, o pedido ter-se-á como
deferido, porquanto não decidido ao termo da
respectiva concessão ou permissão, sendo permitido
o funcionamento em caráter precário, dos serviços
outorgados e não renovados em tempo hábil,
concluindo, desta forma, que a terminação do prazo
da concessão ou a pendência da sua renovação, a
curto ou a longo prazo, não determina,
necessariamente, a extinção do serviço prestado.
7. Isto posto, proponho o encaminhamento dos
presentes autos ao Exmº Sr. Ministro das
Comunicações, acompanhados de minuta dos atos
de renovação correspondentes – Exposição de
Motivos e Decreto, com vistas ao encaminhamento
ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
autoridade competente para conhecer e decidir do
pedido.

De acordo. Encaminhe-se
Consultora Jurídica.

à

Srª

Em, 20 de abril de 2001. – Maria da Glória Tuxi
F. dos Santos, Coordenadora-Geral de Assuntos
Jurídicos de Comunicações.
Aprovo. Encaminhe-se ao Gabinete do Sr.
Ministro.
Em, 20 de abril de 2001. – Raimunda Nonata
Pires, Consultora Jurídica.
(À Comissão de Educação.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 105, DE 2002
(Nº 993/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a
Associação Movimento Comunitário com
Rádio Local Panorama FM a executar
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade
de
Custódia,
Estado
de
Pernambuco.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 289, de 21 de junho de 2000, que autoriza
a Associação Movimento Comunitário com Rádio
Local Panorama FM a executar, por três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Custódia, Estado de
Pernambuco.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 106, DE 2002
(Nº 1.111/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a
Associação
Comunitária
para
o
Desenvolvimento de Tabapuã a executar
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Tabapuã, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 383, de 31 de julho de 2000, que autoriza a
Associação Comunitária para o Desenvolvimento de
Tabapuã a executar, por três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Tabapuã, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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PARECERES
PARECER Nº 270, DE 2002
Da Mesa do Senado Federal, sobre
o Requerimento nº 102, de 2002.
Relator: Senador Edison Lobão
Relatório
A Comissão de Fiscalização e Controle, com
base no § 2º do art. 50 da Carta Magna e no art. 216
do Regimento Interno, encaminhou à Mesa o Requerimento nº 102 de 2002, no qual requer sejam solicitadas ao Sr. Ministro de Estado da Saúde informações
sobre a contratação da empresa FENCE – Consultoria Empresarial Ltda., por aquele órgão, com a finalidade de detectar a existência e desativar campos
magnéticos espúrios nas linhas telefônicas.
É o Relatório.
Voto
O Senador Romero Jucá, em Requerimento de
Informação sob nº 77, de 19 de março de 2002, fez
pedido idêntico ao Ministério da Saúde. Esse Requerimento, que também relatei, foi encaminhado ao Ministério em 3-4-02. Sabe-se que o prazo regimental
para a resposta da autoridade requerida é de 30 dias.
Sendo assim, manifestamo-nos pelo aguardo da resposta evitando-se, dessa forma, a duplicidade da solicitação.
Sala das Sessões, 18 de abril de 2002. Mozarildo Cavalcanti, Relator.
PARECER Nº 271, DE 2002
Da Mesa do Senado Federal, sobre
o Requerimento nº 139, de 2002, que solicita ao Ministro da Justiça informações
sobre as propriedades desapropriadas
para reservas indígenas em Roraima.
Relator: Senador Ronaldo Cunha Lima
Em cumprimento às disposições do art. 216, inciso III, do Regimento Interno, vem ao exame desta
Mesa Diretora, o Requerimento nº 139, de 2002, de
autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti, que “requer
seja encaminhado ao Ministro da Justiça pedido de
informações sobre as propriedades desapropriadas
em Roraima para Reservas Indígenas, fazendo constar datas, valores pagos e os processos que estão
pendentes de pagamento”.
A iniciativa encontra fundamento nas determinações do art. 50, § 2º da Carta Magna, as quais pre-
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vêm a hipótese de a Mesa da Câmara dos Deputados
e a do Senado Federal encaminharem pedidos escritos de informação a Ministro de Estado ou quaisquer
titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República.
Ademais, a proposição está em conformidade
com as regras definidas pelo Regimento Interno do
Senado Federal, notadamente os incisos I e II do seu
art. 216.
Com efeito, relativamente ao primeiro dos dispositivos citados, a matéria objeto da proposição em
exame inclui-se entre as submetidas à competência fiscalizadora do Senado Federal, uma vez que o art. 49,
inciso X, da Carta vigente, preconiza ser da competência exclusiva do Congresso Nacional “fiscalizar e
controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta”.
Além disso, o requerimento em análise observa
a vedação contida no inciso II do supracitado art. 216,
quanto à obrigatoriedade de proposições de sua natureza não encerrarem pedido de providência, consulta, sugestão, conselho ou interrogação sobre propósito da autoridade a quem se dirige.
Por fim, a proposição encontra-se redigida de
acordo com a boa técnica legislativa.
Em conseqüência das razões acima expendidas, concluímos que o Requerimento nº 139, de
2002, observa as disposições constitucionais e regimentais, bem como as prescrições da técnica legislativa, motivo por que somos pela sua aprovação.
Mesa Diretora, Ramez Tebet, Presidente –
Edilson Lobão, Relator – Carlos Wilson – A. C. Valadares – Mozarildo Cavalcanti – Antere Paes de
Barros.
PARECER Nº 272, DE 2002
Da Mesa do Senado Federal sobre o
Requerimento nº 143, de 2002.
Relator: Senador Carlos Wilson
O Senhor Senador Carlos Bezerra requer, seja
solicitado ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda, Dr.
Pedro Malan, informações sobre o cumprimento da
autorização concedida à União para destinar o valor
de 10% (dez por cento) do principal dos créditos recebidos antecipadamente da República da Polônia “ao
Ministro da Defesa, em benefício de qualquer um ou
de todos os Comandos Militares, em seus programas
de reaparelhamento”, conforme o art. 5º da Resolução nº 24, de 2001, aprovada pelo Senado Federal.
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A proposição está de acordo com os dispositivos constitucionais e regimentais que regem os pedidos de informações e de remessa de documentos pelas autoridades do Poder Executivo, bem como com
as normas de admissibilidade exigidas pelo Ato da
Mesa n 1, de 2001, razão pela qual manifestamo-nos
favoravelmente ao encaminhamento do Requerimento nº 143, de 2002, ao Exmº Sr. Ministro de Estado da
Fazenda.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2002. – Senador Ramez Tebet, Presidente – Senador Carlos Wilson, Relator.
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de cinco dias úteis para o recebimento de recursos
perante a Comissão de Educação, nos termos do art.
122, II, b, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:

PARECER Nº 273, DE 2002
Da Mesa do Senado Federal sobre o
Requerimento nº 144, de 2002.
Relator: Senador Carlos Wilson
O Senhor Senador Geraldo Cândido requer,
seja solicitado ao Sr. Ministro de Estado da Justiça,
Dr. Miguel Reale Júnior, informações sobre o inquérito criminal instaurado pelo Ministério Público para
apurar denúncias de racismo no Exército Brasileiro.
Sua Excelência justifica sua iniciativa referindo-se as declarações do General Paulo Roberto Laranjeiras, Comandante da 1ª Divisão do Exército, veiculadas no Jornal do Brasil de 19 de março último,
com conteúdo nitidamente racista, que vão de encontro as inúmeras declarações do governo brasileiro
que, a menos de um ano, na Conferência de Durban,
assumiu publicamente o compromisso de combater o
racismo em nosso País.
A proposiçao está de acordo com os dispositivos constitucionais e regimentais que regem os pedidos de informações e de remessa de documentos pelas autoridades do Poder Executivo, bem como com
as normas de admissibilidade exigidas pelo Ato da
Mesa nº 1, de 2001 razão pela qual manifestarno-nos
favoravelmente ao encaminhamento do Requerimento nº 144, de 2002, ao Exmº Sr. Ministro de Estado da
Justiça.
Sala das Reuniões, 18 de abril de 2002. – Senador Ramez Tebet, Presidente – Senador Carlos Wilson, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presidência comunica ao Plenário que, relativamente aos
Projetos de Decreto Legislativo nºs 97 a 106, de 2002,
cujos pareceres foram lidos anteriormente, fica aberto o prazo de quarenta e cinco dias para a tramitação,
nos termos do art. 223, § 1º da Constituição Federal, e

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O requerimento lido será votado após a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Há oradores inscritos.
Concedo a palavra, por 20 minutos, ao nobre
Senador Paulo Hartung.
O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero inicialmente
fazer um registro do noticiário de hoje. O jornal O Globo traz como sua principal manchete ”Câmara corrige
tabela do Imposto de Renda e derruba alíquota de
27,5%“. Mais à frente na chamada de primeira página
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O Globo registra que ”a Câmara dos Deputados derrubou ontem o aumento da alíquota da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido que tinha sido contrabandeada para dentro da medida provisória“.
Saúdo a decisão da Câmara dos Deputados.
Como autor do projeto que corrigiu a tabela de Imposto de Renda, uma luta de praticamente dois anos, sinto-me muito satisfeito. Evidentemente, negociamos. A
correção foi muito menor do que a prevista no projeto
original que aprovamos no Senado, mas tenho absoluta certeza de que é um avanço, Sr. Presidente. A
derrota que o Governo sofreu em relação à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, incidente na atividade de profissionais liberais e prestadores de serviços,
traz à baila a possibilidade de negociações nas duas
Casas.
Como todos sabem, fizemos um acordo na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, diminuímos a correção, mudamos a data da vigência para o
ano-base 2002; o Governo, na hora de sancionar o
projeto, pediu às Lideranças desta Casa e da Câmara
dos Deputados e ao próprio autor, que usa da palavra
neste momento, autorização para vetá-lo. E a nossa
surpresa veio com esse verdadeiro contrabando embutido na medida provisória.
Mas estou feliz. Na próxima semana, vamos receber esta medida no Senado e vamos terminar a tramitação da correção da tabela do Imposto de Renda.
Evidentemente que – repito aqui o que sempre disse
– precisamos no País é de uma profunda reforma do
sistema tributário que desonere a produção, que faça
justiça e que imponha um sistema ágil naquilo que for
possível e imune à sonegação de forma que quem
tem mais pague mais e quem tem menos pague menos. Mas essa é uma tarefa que acredito ser do futuro
governo.
Sr. Presidente, as discussões em torno do papel
do Banco Central, como instituição executiva da política monetária, nunca se deram de forma suficientemente claras para que os cidadãos brasileiros pudessem ter respostas concretas e esclarecedoras da atuação dessa importante instituição da máquina pública
do nosso País. Com o processo de redemocratização,
desejo registrar, nós conseguimos viver muitos avanços em várias áreas do nosso País, mas, no que diz
respeito ao sistema financeiro, data venia, as ações
governamentais permanecem distantes do nosso cotidiano, para ser elegante no comentário. É o caso, Sr.
Presidente, do debate quando da instituição do Proer,
do ralo, frágil e inconsistente debate. Não está aqui alguém que não considere esse projeto importante
para que no sistema financeiro, naquele momento,
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não houvesse uma quebradeira, com prejuízos ainda
maiores para o País. Entretanto, o debate foi insuficiente e a impressão que se passou para os contribuintes foi a de que o País estava sendo chamado a pagar
uma conta que não era do cidadão.
Outro exemplo importante é a intervenção nos
Bancos Marka e FonteCindam. Se o Sr. Salvatore
Cacciola tivesse lucrado no mercado de dólares naquele momento, o resultado positivo seguramente seria do próprio Salvatore Cacciola. Como teve prejuízo,
esse foi devidamente ”socializado“, sem que a sociedade pudesse opinar, sem que ela fosse consultada
em relação a essas medidas.
É importante frisar que, mesmo em setores que
avançaram, não conseguimos todos os resultados
esperados e apreciados pela sociedade. É o caso, por
exemplo, do setor elétrico que debatemos no Senado
nesta semana. Como podemos verificar, a melhoria
da prestação de serviço prometida não chegou ao
usuário; ao contrário: já tínhamos enfrentado aumentos de tarifas bem acima da inflação, o que denunciei
diversas vezes desta tribuna, inclusive no dia 19 de
março de 2001, momento em que lembrei também
que o País estava sujeito a sérios problemas no abastecimento de energia, o que se confirmou posteriormente. Recentemente, o Governo apresentou à população uma conta, ratificada pelo Senado, na noite da
última terça-feira, quando esta Casa aprovou a medida provisória que cria o adicional na tarifa de energia
elétrica – não com o meu voto, pois o meu voto, assim
como o de muitos colegas Senadores, foi contrário a
essa medida provisória. Como se não bastassem os
reiterados aumentos acima da inflação, o consumidor
vai pagar por não ter consumido, resumindo.
É mais um exemplo de privatização do lucro e
de socialização do prejuízo, que a sociedade não aceita. O Congresso, em algum momento, precisa colocar um freio nesse processo.
Voltando à urgência de reformularmos o sistema
financeiro, vamos nos deparar com outra incoerência.
Refiro-me à tão necessária regulamentação do art.
192 da Constituição, que cuida do sistema financeiro.
A tramitação do projeto, que avançou nesta Casa
quando aqui cheguei, está paralisada na Câmara dos
Deputados. Posso afirmar que, com certeza, a essa
altura da vida do País, do amadurecimento administrativo, da reflexão da sociedade, essa é uma tarefa
necessária, mas que, volto a dizer, não será cumprida
pelo atual Governo; ela fica para o programa e o projeto do futuro Presidente da República.
A regulamentação do art. 192, que há 14 anos
espera uma decisão do Governo e do Congresso Na-
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cional, esbarrou na pressão exercida pelo Governo e
por setores empresariais e ficou paralisada no Parlamento brasileiro.
Quando cheguei ao Senado uma das primeiras
iniciativas que tomei foi apresentar um projeto de lei
dispondo sobre a fiscalização das instituições financeiras, tratando do risco da liqüidação dessas instituições, autorizando a criação de uma agência nacional
de fiscalização das instituições financeiras e autorizando a criação do instituto segurador do crédito contra instituições financeiras, medidas que representariam, na minha opinião, avanço significativo nessa
área. Se o sistema financeiro for bem fiscalizado, com
regras e normas adequadas, tenho certeza, isso vai
repercutir na vida do cidadão. Quero falar sobre esse
tema mais adiante.
O projeto está em tramitação. Tenho certeza de
que na hora em que avançar a regulamentação do art.
192 na Câmara dos Deputados, esse projeto entrará
em discussão e poderá ser uma contribuição importante nesse debate, embora não seja a última palavra.
Nesse momento, no entanto, Sr. Presidente, outro projeto de minha autoria que objetiva conferir
transparência e clareza às decisões envolvendo o sistema financeiro e cobrando maior publicidade das decisões do Copom está a ponto de ser votado na Comissão de Assuntos Econômicos, mais claramente,
consta como o primeiro item da pauta para a próxima
terça-feira.
Quero fazer um apelo aos membros da CAE no
sentido de que nos apóiem nessa iniciativa. O projeto
procura democratizar as informações quanto às deliberações do Copom, determinando que no prazo de
até uma semana após o encerramento de cada reunião o presidente do Banco Central venha à Comissão de Assuntos Econômicos para explicar, para debater em audiência pública cada uma das decisões
tomadas e o fundamento dessas decisões.
Só para voltar aos jornais de hoje, Sr. Presidente, vamos tomar a Folha de S.Paulo, que na primeira
página diz: Banco Central opta por interromper a seqüência da queda do juro. O Banco Central interrompeu a seqüência de reduções dos juros observada
nos últimos dois meses e manteve a taxa Selic em
18,5% ao ano.
A decisão foi tomada ontem pelo Copom (Comitê de Política Monetária do BC).
Já houve um avanço, o Banco Central modernizou a sua atuação – precisamos fazer-lhe justiça –
com a publicação de uma ata. Isso tem permitido aos
analistas, à academia, aos empresários, aos traba-
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lhadores, aos agentes econômicos como um todo fazer uma análise da decisão do Copom, interpretar a
avaliação que a nossa autoridade monetária tem da
economia brasileira e a reflexão que faz. O que estou
propondo com o projeto, cuja aprovação na Comissão
de Assuntos Econômicos peço neste momento, é que
esta ata, esta decisão seja debatida aqui no Senado
Federal. Por que no Senado Federal? Porque os diretores do Banco Central são sabatinados pelo Senado
Federal; somos nós que aprovamos, ou não, as indicações do Presidente da República – do atual, mas
também constitucionalmente de todos os Presidentes
da República.
Então, é esse o pleito que faço desta tribuna do
Senado Federal. Não se pode, Sr. Presidente, perder
de vista a importância da política monetária, que afeta
a produção industrial, que afeta a produção agrícola,
que afeta a evolução do setor de serviços, essa área
importante no mundo moderno, que afeta a vida do
pequeno empreendedor, segmento que mais gera
emprego em nosso País junto com a agricultura, enfim política monetária que está diretamente relacionada a algo que é um desafio do tempo que estamos vivendo, do milênio que se inicia, ou seja, a questão do
emprego. Trata-se de uma política monetária que afeta o nível de atividade econômica e, conseqüentemente, a geração de emprego ou a queima de postos
na atividade produtiva e que tem influência direta no
crescimento da dívida pública. Quer dizer, existe uma
taxa de juros do interbancário, que é conhecida como
taxa Selic e afeta a evolução da dívida pública, que,
queiramos ou não, tornou-se um problema nos últimos anos, o qual deve ser enfrentado sem bravata,
sem calote, sem medidas salvacionistas. A pilotagem
da dívida pública hoje passa por muitos aspectos,
mas passa pelo custo do dinheiro, pela taxa Selic. Há,
Sr. Presidente, uma definição do ex-Ministro Mendonça de Barros, que se encaixa no espírito da nossa
proposta:
A divulgação pública que se faz das
resoluções do Comitê de Política Monetária
– Copom, pelo Banco Central, representa um
importante avanço no processo de democratização das informações econômicas oficiais,
demonstrando que o Brasil experimenta a
consolidação do processo democrático e o
fortalecimento de nossas instituições.
O comentário é absolutamente correto. A instituição da ata e a sua divulgação sete dias depois da decisão é um grande avanço, mas precisamos avançar
um pouco mais e é isso que proponho com o projeto.
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Refere-se o ex-ministro ao avanço que significou a decisão governamental de divulgar as atas das
reuniões do Copom. É realmente uma conquista, mas
creio que haveria um avanço maior se houvesse uma
instituição que obrigasse e democratizasse a discussão das atas.
O cidadão, o empresário, o movimento sindical
dos trabalhadores têm direito de entender o que está
acontecendo na política monetária, que afeta a sua
vida.
Nos últimos doze meses, vimos agora os Estados Unidos da América evoluir em duas direções em
relação a sua política monetária, justamente afetando
a produção industrial, a agrícola, o desenvolvimento,
o crescimento econômico e, conseqüentemente, o
emprego e a atividade econômica. Neste caso, creio
que ao Senado cabe zelar pelo interesse dos cidadãos, dos empresários, dos comerciantes e dos trabalhadores, por ser uma Casa atenta ao seu dever. O
nosso espaço é ideal para esse debate.
A cada dia me convenço mais de que é papel do
Parlamento temperar a análise técnica, algumas vezes racionais e frias, dos gabinetes do Poder Central
em Brasília, com a visão das conseqüências práticas
para os meios de produção, para a sociedade de um
modo geral, num esforço sem limites para se produzir
crescimento e reduzir desigualdades.
Esta Casa tempera, aproxima, por ser de representação, pessoas que convivem no dia-a-dia no que
chamo de o Brasil de carne e osso, Brasil do desemprego, da exclusão, da quebradeira de empresários, e
assim por diante.
Entendo que aprovação deste projeto pode fortalecer esta Casa, dando à mesma mais uma atribuição importante dentre tantas que temos, que é a de
dar transparência, clareza à política monetária e,
mais do que isso, construir com as autoridades monetárias uma ação que torne esses atos não aqueles
praticados por uma instituição com cara de caixa-preta, mas atos de uma instituição que zela pelo equilíbrio do nosso País, por uma inflação baixa e por um
desenvolvimento que é o único que nos interessa: o
desenvolvimento sustentável, a fim de que possamos
crescer e ter perspectivas futuras.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Tem V.
Exª a palavra.
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O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Pela
ordem.) – Solicito a minha inscrição para uma breve e
urgente comunicação, na forma regimental.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB- MS)
– Sr. Presidente, também me inscrevo para uma urgente e inadiável comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – V. Exªs
serão inscritos.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Com a
palavra o Senador Tião Viana. V. Exª dispõe de vinte
minutos.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há poucas semanas
tive o prazer de ouvir o nobre Senador Paulo Hartung
abordar a temática do saneamento básico no Brasil,
de modo específico fazendo uma crítica construtiva,
evidentemente, aos dados apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É um assunto
que merece toda a atenção e a mais absoluta reflexão
do Parlamento brasileiro, e, seguramente, comportamento legislativo que corresponda às necessidades
do Brasil de hoje.
A dívida é imensa, Sr. Presidente. Estamos no
meio de dados e números que envergonham os sanitaristas brasileiros. E, lamentavelmente, a resposta
dos gestores das políticas públicas têm sido muito
aquém do que é necessário para o País.
Em 313 a.C. já se conceituava claramente a importância do saneamento básico na Roma antiga,
quando se dizia que a água era fator fundamental de
proteção das populações e até da segurança das cidades. Sextus Julius Frontinus, administrador dos recursos hídricos de Roma, já dizia que a salubridade
da água era um componente vital para a defesa da
vida e das populações.
Os dados do IBGE são vergonhosos. Se houver
uma análise, os números demonstrarão, por si só, o
que é a responsabilidade e o tamanho da grande dívida social que temos para refletir.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,
há poucas semanas, apresentou o resultado do levantamento nacional sobre os indicadores de saneamento básico. O resultado não é auspicioso, registra-se pequena melhora dos índices ali expressos
quando comparados àqueles dos idos de 1989.
Segundo o Instituto, nesse período, o volume de
água tratada distribuída cresceu em 52,5%; o volume
distribuído aos domicílios e sem tratamento aumentou em 191%, passando de 3,2% para 7,2% do montante de que dispúnhamos. Na região Norte, o proble-
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ma é muito mais grave, pois o percentual de domicílios que recebem água sem tratamento é de 32,4% de
todo o volume. Cabe registrar que o IBGE não diferencia em sua análise quem são os beneficiados e quem
são os excluídos da política de saneamento, dificultando a apreensão crítica de dados que informam,
como por exemplo, que quase todos os municípios
brasileiros oferecem água tratada (97,9%) e recolhem
lixo doméstico (99,4%).
Quando analisamos de maneira mais técnica e
aberta, observamos que 44% dos domicílios da região Norte somente recebem água tratada, e, no nordeste brasileiro, 52%.
No Brasil, a produção diária de lixo é de 125.281
toneladas, e, dessas, 70% são jogadas a céu aberto,
além dos 14,5 milhões de metros cúbicos de esgotos,
que têm igual destino.
O fato é que os recursos públicos para investimento nessa área foram praticamente suspensos. As
empresas estaduais e municipais foram vitimadas por
cortes orçamentários, corrupção, além da indiferença
de muitos gestores, o que redundou na falência quase
absoluta do já precário sistema de saneamento básico brasileiro.
A noção, atemporalmente pertinente, de que “a
água está relacionada não só com a salubridade da
população, mas com a própria segurança das cidades” (Sextus Julius Frontinus, Ed. CETESB), foi retomada pela Organização Mundial de Saúde (OMS),
que analisou todos os componentes, os agravamentos e vinculações com a dívida do saneamento básico
e, ainda, expandiu-lhe o alcance ao afirmar claramente que “saneamento ambiental é o controle de todos
os fatores do meio físico do homem, que exercem ou
podem exercer efeito prejudicial ao seu bem-estar físico, mental ou social”.
Esse mesmo organismo aponta para a trágica
estatística de 3,4 milhões de mortes todos os anos no
planeta em função da falta do fornecimento regular de
água tratada, asseverando que “para cada um real investido em saneamento, estaremos diante de uma
economia de cinco reais em saúde”.
Estima-se que 25% de todas as internações
hospitalares têm íntima vinculação com a qualidade
das águas servidas (esgotos). Somente o Sistema
Único de Saúde acolheu 888 mil pacientes internados
durante o ano de 2001 por causa de doenças vinculadas à crise de saneamento. No cenário global, a sombria projeção epidemiológica persiste. Estima-se que
20 milhões de crianças perderão suas vidas, nesta
década, pelas mesmas razões.
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No que diz respeito à coleta de esgoto, verificou-se um tímido crescimento da ordem de apenas
4,9%. Ou seja, em 1989, o percentual era de 47.3% e
agora são coletados 52,2%. Essa situação ainda é
mais delicada se consideramos que desse percentual
somente 35 são devidamente tratados, que o Rio de
Janeiro trata somente 50% dos seus resíduos coletados e que diversas capitais, como São Paulo, Rio
Branco e São Luís, não dispensam a esses dejetos
nenhum tipo de tratamento.
O Governo Federal, ao anunciar na década de
70, a criação do Plano Nacional de Saneamento, o
Planasa, fixou a meta de estender os serviços de esgoto no prazo de 10 anos a pelo menos 2/3 da população brasileira.
A Constituição Federal de 88 estabeleceu que
participar da formulação da política e da execução
das ações de saneamento era uma das competências do Sistema Único de Saúde (SUS). Naquele momento, foram criadas as condições para a integração
das áreas de saneamento e saúde. Vislumbrava-se
um horizonte favorável à chamada e tão almejada
”Reforma Sanitária“.
Compreendendo como funções básicas da administração pública no campo sanitário: 1 – abastecimento e distribuição de água; 2 – eliminação e tratamento das reservas servidas (esgotos); 3 – coleta e
destino final de lixo; 4 – drenagem pluvial e urbana; 5
– controle de doenças de vetores, o Parlamento brasileiro aprovou, em 1994, o Projeto de Lei da Câmara
dos Deputados nº199, de 1993, da ilustre Deputada
Irma Passoni, que disciplinava a matéria.
Lamentavelmente, no dia 4 de janeiro de 1995,
o Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, encaminhou ao Congresso Nacional a Mensagem Presidencial nº 107, comunicando seu veto integral ao projeto que ”dispõe sobre a Política Nacional
de Saneamento, seus instrumentos e dá outras providências.“
Inequivocamente, as razões do veto foram pautadas pelo enfoque econômico. A justificativa apoiava-se em três argumentos: a) ”saneamento é atribuição do governo local, cabendo à União instituir as diretrizes para o saneamento básico; b) a criação do
Sistema Nacional de Saneamento, do Conselho Nacional de Saneamento e sua Secretaria Executiva, a
instituição de planos qüinqüenais e a exigência de
elaboração de relatórios anuais sobre a situação de
salubridade ambiental no Brasil contribuirão não só
para a burocratizar, como para onerar a ação governamental no setor“ – afirmava ainda aquele veto presidencial. c) a constituição do Fundo de Saneamento
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(Fusan), por sua vez, apresenta inconvenientes, tais
como: 1 – possibilidade de transferir indiretamente à
União gastos próprios dos estados e municípios; 2 –
dificuldades operacionais de administração do Fundo, vez que o projeto de lei prevê recursos orçamentários de diferentes esferas (federal, estadual, municipal); 3 – conflito de objetivos com o FGTS e a Seguridade Social, que têm políticas e administrações próprias“.
O veto presidencial na verdade era de outra ordem. O objetivo não declarado, mas embutido nessa
decisão do Governo, foi, desde o início, criar um cenário favorável ao processo de privatização do setor, de
acordo com o projeto neoliberal adotado então. Como
corolário dessa ação governamental, começou a tramitar no Senado Federal o Projeto de Lei nº 266, de
1996, de autoria do Senador José Serra, que ”estabelece diretrizes para o exercício do poder concedente e
para o inter–relacionamento entre União, Estados,
Distrito Federal e Municípios em matéria de serviços
públicos de saneamento, e dá outras providências.“
Entretanto, passados tantos anos, a matéria até hoje
não finalizou a sua tramitação na Casa, certamente
pela dificuldade de serem aceitas as posições ali defendidas.
No ano de 2000, o Deputado Sérgio Novais e a
Deputada Maria do Carmo Lara apresentaram, na
Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei nº 2.763,
que ”dispõe sobre a Política Nacional de Saneamento, seus instrumentos e dá outras providências“, reconhecendo ser a cópia fiel daquele outrora apresentado pela Deputada Irma Passoni. Disseram eles: ”é a
reapresentação de importante preposição que tramitou alguns anos no Legislativo e acabou sendo vetada pelo Poder Executivo.“
No ano seguinte, o Poder Executivo apresenta o
Projeto de Lei nº 4.147, que ”institui diretrizes nacionais para o saneamento básico e dá outras providências.“ Em síntese, o projeto do Governo propõe que ”o
Estado deixe a função executora dos serviços de saneamento, passando a ser controlador/ fiscalizador
apenas dos serviços prestados pela iniciativa privada“, ação prevista para ser executada pela Secretaria
Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência
da República, como também por um setor do Ministério da Saúde. Confirmavam-se, assim, as reais razões
do veto presidencial aposto ao PLC nº 199, de 1993,
durante o primeiro ano do Governo Fernando Henrique Cardoso: a prioridade era o projeto liberal.
Na análise das políticas de saneamento dos países da Comunidade Européia, apenas na França e
no Reino Unido há prevalência da iniciativa privada na
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distribuição e no abastecimento de água. Na Espanha, aproxima-se dos 20%, enquanto que na Bélgica,
Dinamarca, Grécia, Luxemburgo, Áustria, Portugal e
Suécia, essa participação não ultrapassa a 10%.
O Governo esquiva-se de partilhar com a sociedade brasileira a enorme dívida que tem quanto ao
setor de infra–estrutura, em especial com o saneamento básico. O viés privatizante adotado na formulação dessa política não é compatível com uma população que espera tanto de seus governantes.
Enquanto estivermos sob a lógica do lucro, a
nossa ânsia de mudança dos indicadores sociais não
encontrará eco na iniciativa privada. Os diversos
exemplos de privatização do setor têm redundado em
desvios de função, corrupção e concessões desvantajosas. As grandes empresas do setor sabem tratar-se de uma área onde vigora o princípio da economia de escala, ou seja, dada a pequena margem de
lucro, faz-se imperativo o amplo alcance da prestação
de serviço. Desse modo, o risco do investimento não
se justificaria em outras áreas que não as de grandes
concentrações urbanas, quando é sabido que as maiores necessidades não se encontram nessas populações. Segundo muitos analistas econômicos, cidades
com mais de 50.000 habitantes seriam atrativas, mas
essas correspondem apenas a 316 centros urbanos
dos mais de 5.000 municípios brasileiros. No Brasil,
pouco mais de 13 cidades têm população com mais
de 1 milhão de habitantes.
Enfim, não será com investimentos como os que
figuram no Sistema de Informação da Administração
Federal (Siaf) – durante o ano de 1999 foram alocados recursos para o sistema de coleta e tratamento
dos resíduos sólidos da ordem de R$12.010.672,00,
empenhados R$7.076,105,00, mas pagos somente
R$596.548,00. O que a população brasileira pode esperar desse tipo de prática de execução orçamentária? Melhor seria que o Governo Federal tivesse cumprido as suas promessas: investir até 2010 um total
de R$44 bilhões, o que significaria aplicar apenas
0,4% do PIB ao ano para que se alcançasse a universalidade do benefício a toda a população do País.
Nas suas próprias estimativas esses recursos
seriam suficientes para que, naquela data, todos os
domicílios brasileiros fossem contemplados com saneamento básico, esgoto pluvial e sanitário, água tratada e distribuída, lixo recolhido e reciclado. Entretanto, a realidade é outra. O Governo está aplicando menos de 0,25% do PIB ao ano. Em se mantenho inalteradas as bases sobre as quais se desenvolve a atual
política de saneamento no Brasil, não restam dúvidas
de que a dívida social nesse setor continuará cres-
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cente, perdurando, pelo menos, até 2020, vale dizer,
perderemos quase um quarto de século e milhões de
vidas.*
Só posso entender que estamos diante de
uma dificuldade de gestão dos governantes brasileiros em relação a essa matéria; não está inserido
nesse debate a concepção de cidade que devem ter
os gestores brasileiros. Recentemente aprovamos
no Congresso o Estatuto das Cidades. Seguramente, quando se observa saneamento básico, reforma
sanitária, não está dado o enfoque para o Estatuto
das Cidades. O Senador Paulo Hartung contribuiu
com o processo legislativo, quando, no ano de 2000,
apresentou matéria que passa por apreciação do
Congresso neste sentido. O Governo não vê sob o
enfoque de um modelo democrático de gestão que
imponha o comportamento da mobilização, da educação e informação, quando fala da reforma sanitária, e fica colocada a grande dívida.
O resultado é trágico, Sr. Presidente: são 3,4
milhões de mortes por ano neste planeta pela falta
de saneamento. Temos 888 mil internações no Sistema Único de Saúde pela crise desse setor e, infelizmente, as inúmeras doenças continuam a agredir
a consciência sanitária brasileira, e a dívida social
continua a aumentar.
O Sr. Paulo Hartung (PSB – ES) – Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Concedo um aparte a quem há poucos dias fez uma brilhante manifestação sobre essa matéria, Senador
Paulo Hartung.
O Sr. Paulo Hartung (PSB – ES) – Senador
Tião Viana, rapidamente, quero apenas registrar a
minha saudação a V. Exª, que traz à tribuna um
tema muito importante. V. Exª é da área e eu, na
verdade, tento ser um estudioso a respeito da matéria. V. Exª sabe muito bem que cada real que se investe em saneamento gera uma economia brutal em
gastos com saúde curativa. Então, esse é um desafio que precisamos vencer. Quando penso a questão
do saneamento no País, penso também na vertente
maior, que é a reforma urbana. Quer dizer, o País
entrou num processo caótico de urbanização e precisamos cuidar. Os efeitos colaterais estão aí – são
muitos – na saúde e na qualidade de vida do povo.
Acredito que a violência urbana, que grassa em toda
parte, que grassa no meu Estado do Espírito Santo
– agora mesmo, esta semana, vitimando pessoas –
será combatida no momento em que reestruturar-
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mos a vida urbana e dentro disso a questão do saneamento tem um papel que reputo da maior prioridade, e tenho defendido desde que cheguei aqui
essa bandeira. Urbanizamos, quando Prefeito de Vitória, um bairro na cidade chamado Grande São Pedro – composto por vários bairros. E no bairro, onde
ficava o antigo ”lixão“ da cidade – como se convencionou chamar o local onde se concentrava toda a
pobreza da cidade –, com urbanização e saneamento, a mortalidade infantil, que passava de 40 por mil,
Senador Tião Viana, reduziu-se para 13 por mil nascidos, ficando até mesmo um pouco abaixo daquela
do conjunto da cidade. Digo isso para reforçar o pronunciamento de V. Exª. A propósito, estou hoje muito
satisfeito, porque termina a tramitação de um projeto
de minha autoria que cuida do saneamento. O IBGE
trouxe os números e o Senado Federal está dizendo
presente a esse debate. Terminada a tramitação no
Senado – e nenhum recurso foi feito –, o projeto vai
para a Câmara dos Deputados para ser apreciado.
Creio que a discussão será reforçada na Câmara
dos Deputados. Trata-se de projeto simples – e que
teve muito apoio do Senador Roberto Requião na
Comissão –, que institui a concessão não onerosa
para acabar com a privatização selvagem. Quem do
mundo privado quiser estar nessa área trocará concessão por novos investimentos, e acabaremos com
o mercantilismo em um setor que tudo tem a ver
com a qualidade de vida do cidadão. Parabéns a V.
Exª. Fico muito feliz de ver esse tema ser tratado
aqui. Espero que a política nacional um dia abrace
também o debate da reforma urbana.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agradeço ao Senador Paulo Hartung, que, por ter sido prefeito, trata com tanta ênfase o debate de uma reforma urbana ampla e bem definida, entende e desenha o modelo de cidade para este País e busca
sempre conciliar a idéia de cidade com qualidade de
vida. Sem dúvida alguma, o aparte de V. Exª traz
uma grande contribuição e eu o incorporo com muita
alegria.
O Sr. Juvêncio da Fonseca (PMDB – MS) –
Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Senador Juvêncio da Fonseca, também ex-prefeito, com
experiência como gestor de Campo Grande, e atual
Senador da República, concedo a palavra a V. Exª.
O Sr. Juvêncio da Fonseca (PMDB – MS) –
Senador Tião Viana, V. Exª sempre traz ao conhecimento desta Casa assuntos de extrema importância
para o País, como é o caso do saneamento, do qual
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estamos tão carentes. Eu gostaria de, rapidamente,
enfocar o Planasa, uma opção política e administrativa de 30 anos atrás do Governo Federal para investir na distribuição de água potável no País inteiro.
Hoje alcançamos um grande resultado. Acima de
95% da população tem água potável em sua casa.
Àquela época deixou-se de investir e não houve programa, como não existe até hoje, de saneamento
básico voltado para os dejetos das cidades. É importantíssimo que hoje o Governo Federal se lembre do
Planasa e ofereça ao País um Planasa diferente,
que ataque essa segunda fase do saneamento básico, justamente com a coleta dos dejetos humanos
que poluem os nossos rios, os nossos córregos e o
ambiente, o que gravemente incide na saúde. Portanto, a contribuição que V. Exª está trazendo é muito importante, como também o é a contribuição do
ex-prefeito Paulo Hartung, hoje Senador. Também
valiosa é a contribuição do ex-governador Roberto
Requião. O Governo Federal precisa fazer um opção
realmente objetiva em saneamento básico, já agora
na coleta dos dejetos humanos nas cidades. Parabéns pelo seu pronunciamento. V. Exª, como médico, traz essa contribuição muito especial ao povo
brasileiro. Muito obrigado.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agradeço a V. Exª, Senador Juvêncio da Fonseca. Concordo com V. Exª que essa dívida existe desde a época
do Planasa, em 1970, que apontava para uma resposta até a década de 80. Infelizmente, não contribuímos com nada e nos deparamos com afirmações
como a da Sociedade Brasileira para o Progresso
da Ciência.
A SBPC afirma que, se assegurarmos água
minimamente tratada à população, reduziremos a
mortalidade em pelo menos 50% em 4 anos. O Brasil paga a dívida de uma mortalidade infantil tão elevada.
O Sr. Roberto Requião (PMDB – PR) – Senador Tião Viana, V. Exª me permite um aparte?
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Senador Roberto Requião, ouço V. Exª com muita honra.
O Sr. Roberto Requião (PMDB – PR) – Senador Tião Viana, o tema é não só apaixonante mas
também de extrema importância. O IBGE nos revelou que 31% da população do Brasil está vivendo
abaixo da linha de pobreza. Ou os cidadãos estão
desempregados, ou, quando empregados, não ganham R$80 por mês. É evidente que se garantirmos
a essa população, gratuitamente, o consumo míni-
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mo de 10 metros cúbicos de água tratada e se garantirmos também – e o que vou expor agora é possível no Paraná, porque lá conseguimos segurar em
mãos do Estado a nossa companhia de energia elétrica – 100 quilowatts de energia elétrica por mês a
ela, gratuitamente, para manter ligada uma geladeira que preserva alimentos, para aquecer um banho
no inverno, nós a estaremos retirando da condição
de presa fácil das endemias, epidemias e doenças
infecto-contagiosas. Essa, além de ser uma visão
solidária, compatível com a opção preferencial pelos
pobres, é também uma visão racional, porque a população doente, nos postos de saúde e, depois, nos
hospitais, vai custar muito mais caro ao Estado do
que o custo de 10 metros cúbicos de água ou de
100 quilowatts de energia. Então, isso é fundamental. A Constituição integrou agora o direito à habitação como um dos direitos fundamentais das pessoas e das famílias no Brasil. O assunto levantado
pelo Senador Paulo Hartung também é de extrema
pertinência. Eu fui despertado para esse assunto
por uma manobra ”esperta“ do Prefeito de Curitiba
Cássio Taniguchi. Ele anunciou, de uma hora para a
outra, que estava inovando na questão das concessões de saneamento básico. Com sua criatividade e
inteligência, ele tinha colocado Curitiba na vanguarda do mundo viabilizando uma concessão onerosa
do sistema de água e esgoto para a Sanepar, empresa hoje controlada por um grupo francês, embora
majoritariamente ainda pertença ao Estado do Paraná. Por meio de um pacto de acionistas, um grupo
francês, o Vivendi, controla a Sanepar. O Prefeito
vendeu a concessão. Como isso funcionou? Essa
venda é uma trapalhada, uma maracutaia, porque
ela se transformou, na verdade, numa antecipação
de receita. Ele recebeu o dinheiro e o Governador,
na véspera da assinatura do acordo, aumentou de
0,80 para 0,85 a tarifa referencial de água. Na verdade, o Prefeito fez uma antecipação de receita, um
empréstimo a essa empresa e ela, imediatamente,
transferiu o custo para os usuários. E nós temos que
acabar com essa prática. Talvez um dia, na reforma
urbana, possamos substituir o valor de troca dos terrenos urbanos pelo valor de uso, que garantiria o
acesso à habitação à maioria absoluta da população.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agradeço ao Senador Roberto Requião o aparte, que traz
um ponto de vista claro sobre a matéria. Vale ressaltar que a empresa superavitária foi dada uma concessão onerosa – a situação do Paraná é superavitária, graças a gestões anteriores que trataram a
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questão com muito zelo e com muita responsabilidade. No Paraná e no Rio Grande do Sul estão centros
de tratamento de resíduos.
Lamento que se associe a essa tese da concessão onerosa o equívoco da privatização de uma
área sagrada da vida do pobre do brasileiro: o acesso à distribuição e ao abastecimento de água. A
mensagem orçamentária, Senador Roberto Requião, de 2001/2002, do Sr. Barjas Negri, do Ministério da Saúde, reduziu em R$769 milhões o investimento no controle das endemias e em R$1,2 bilhão
o investimento em saneamento básico. Aumentou
em quase R$2 bilhões o investimento em hospitais.
Isso é uma tragédia. Lamento profundamente que a
política pública na área de saneamento não esteja
solidária com o pobre brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, era o que tinha
a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre
a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 188, DE 2002
Requeiro à Mesa do Senado Federal, nos termos regimentais, autorização para que a biografia do
ex-Senador José Ermírio de Moraes integre a coleção
Grandes vultos que honraram o Senado, em justa homenagem à destacada atuação do Parlamentar, incluindo seus discursos e principais trabalhos legislativos, depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Desnacionalização da Economia Brasileira, atividades como dirigente partidário na qualidade
de Presidente do Diretório Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro e operosa gestão como Ministro da
Agricultura.
Sala das Sessões, 18 de abril de 2002. – Senador Roberto Requião.
(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O requerimento lido vai à Mesa para decisão, nos termos do
art 2º, §1º, da Resolução nº 84, de 1996.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 189, DE 2002
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento
Interno, que o Senado Federal consigne um voto de
congratulações à empresa Coca-Cola, pelo transcurso, nesta data de 18 de abril, de seus 60 anos de atuação no Brasil.
Justificação
A Coca-Cola do Brasil reúne atualmente 50 fábricas operadas por 16 grupos empresariais. Mantém 27.200 empregos diretos, cerca de 280.000 indiretos e frota de 10 mil veículos, responsável pelo
abastecimento de mais 1 milhão de pontos de compra em todo o País. Recolhe impostos, em todos os
níveis, da ordem de 1,5 bilhão de reais por ano. De
Manaus, onde se centralizam as suas atividades industriais, a empresa exportou o concentrado que fabrica, em 2001, para mais de cinco países, num
montante de 200 milhões de dólares.
Esta é a popular Coca-Cola empresarial, criada em Atlanta em 1886, nos Estados Unidos, por
um farmacêutico que, segundo a imprensa, não tinha muitas esperanças no produto...
No Brasil, sua produção inicial ocorreu em Recife, em 1941, e daí chegou à extraordinária expansão dos dias atuais.
O mérito dessa empresa para a sociedade brasileira, além do relevante aspecto econômico e o referente aos aprimoramentos tecnológicos, está também nas expressivas iniciativas sociais que vem assumindo nessas décadas da sua existência. Tem
sido muito importante a contribuição que o Sistema
Coca-Cola oferece ao Brasil.
Entre outros programas de grande alcance nacional, o Sistema Coca-Cola implantou o Instituto
para a Educação, do qual se originaram o Programa
de Valorização do Jovem e o Saber em Movimento.
No Amazonas, a empresa deu inicio e continuidade
a várias ações de grande interesse social. Lançou,
em parceria com o Ministério de Política Fundiária, o
Programa Parceria & Mercado, que ampara os pequenos produtores de cana de açúcar. Também no
Amazonas, é seu o Projeto Gramixó, do interesse
dos pequenos produtores de açúcar mascavo. No
setor cultural, a empresa patrocina há sete anos o
famoso Festival Folclórico de Parintins e é de sua inciativa o Programa Livro Vivo, que resgata a memória do Estado do Amazonas.
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Ainda na área social, a Coca-Cola, em parceria com o governo do Amazonas, investiu na construção de 1.000 casas populares. E a sua Usina Jayoro, em Presidente Figueiredo – a 120km de Manaus –, gera 700 empregos diretos, ocupando quase
10% da população total do município.
A empresa Coca-Cola no Brasil, como se vê,
inclui-se entre as iniciativas do capital estrangeiro
bem-vindas ao nosso País. Nesses 60 anos de atividades em solo nacional, essa empresa tornou-se
uma parceira dos brasileiros nos objetivos que perseguem o progresso. Veio para ficar, harmonizando
os seus com os interesses nacionais.
Plenamente justificável, portanto, que o Senado, tendo em vista a significação nacional da empresa pela sua importância econômica e pelas obras
sociais que realiza, leve aos seus dirigentes e servidores as congratulações por data que ela festivamente comemora, augurando-lhe, a par do sucesso,
a continuidade dos seus propósitos de colaborar
com os nossos esforços desenvolvimentistas, cujos
resultados se refletem na melhoria da qualidade de
vida dos brasileiros.
Sala das Sessões, 18 de abril de 2002. – Senador Edison Lobão.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Tendo
em vista que transcorre no dia de hoje a data comemorativa a que se refere o requerimento lido, a Presidência submeterá à matéria a votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
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São Bernardo e Baixada Ocidental Maranhense, localizados no Estado do Maranhão:
a) não-liberação de recursos para a continuidade dos projetos.
Justificação
O financiamento dos projetos é de responsabilidade do Governo Federal que os lançou em 1987. A
falta de liberação dos recursos, porém, tem sido uma
constância e está inviabilizando os empreendimentos, com sérios prejuízos para a infra-estrutura já implantada e comprometimento total dos objetivos concebidos para o desenvolvimento dos municípios beneficiários.
Sala das Sessões, 18 de abril de 2002. – Senador João Alberto Souza, PMDB/MA.
(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O requerimento lido será despachado à Mesa para decisão,
nos termos do inciso III do art. 216 do Regimento
Interno.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presidência comunica ao Plenário que a Mesa aprovou
os Requerimentos nºs 102, 139, 143 e 144, de
2002, de autoria da Comissão de Fiscalização e
Controle e dos Senadores Mozarildo Cavalcanti,
Carlos Bezerra e Geraldo Cândido, solicitando informações a Ministro de Estado.

Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre
a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 190, DE 2002
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 216, I, do Regimento Interno do Senado Federal, ao Ministro de
Estado da Integração Nacional, as seguintes informações acerca dos projetos de irrigação Tabuleiros de

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presidência recebeu, nos termos do art. 52, inciso V, da
Constituição Federal, do Presidente da República,
as seguintes matérias:
Nº 120, de 2002 (nº 281/2002, na origem), de
17 do corrente, solicitando seja autorizada a contratação de operação de crédito externo, no valor total
equivalente a US$ 6,147,273.00 (seis milhões, cento
e quarenta e sete mil, duzentos e setenta e três dólares dos Estados Unidos da América), de principal,
com garantia da República Federativa do Brasil, entre o Município de Campo Grande-MS e o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata
– Fonplata, destinada a financiar, parcialmente, o
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Programa de Recuperação das Áreas Degradadas e
de Preservação do Córrego Sóter; e
Nº 121, de 2002 (nº 282/2002, na origem), de
17 do corrente, solicitando seja autorizada a contratação de operação de crédito externo, no valor equivalente a até US$ 150,000,000.00 (cento e cinqüenta milhões de dólares dos Estados Unidos da América), de principal, com garantia da República Federativa do Brasil, entre o Estado de Santa Catarina e o
Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID,
destinada a financiar, parcialmente, o Programa Rodoviário do Estado de Santa Catarina – IV.
A Mensagem nº 121, de 2002, será apensada
ao processado do Ofício nº S/51, de 2001.
As matérias vão à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra ao Senador Roberto Requião, por cinco
minutos, para uma comunicação.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a
minha comunicação tem o sentido de dar conta da
viagem da Comissão Parlamentar do Mercosul à
República Argentina. Foi a primeira reunião presidida pelo ex-Presidente da Argentina, Presidente do
setor argentino da Comissão, Raul Alfonsín, e foi
uma reunião importantíssima, porque ocorreu no momento em que a crise argentina atinge a sua expressão maior.
Estivemos reunidos com o Presidente Eduardo
Duhalde, com o Ministro Carlos Ruckauf, das Relações Exteriores e do Comércio, com o Ministro Jorge Remes Lenicov, da Fazenda, e com o Sr. Anoop
Singh, auditor do Fundo Monetário Internacional
A situação argentina é dificílima. Sessenta por
cento do movimento comercial desapareceu e 40%
da população – mais precisamente, 42% – vive hoje
abaixo do limite da pobreza. São 22% de desempregados, que estavam anteriormente empregados, e
20% sem emprego.
A perspectiva dos argentinos que projetam as
conseqüências da crise é de que o desemprego
chegue rapidamente a 30%. Então, teríamos 50% da
população argentina vivendo abaixo do limite da pobreza, ou seja, na mais absoluta miséria. É preciso
fazer notar que todas as medidas dos Governos re-
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centes da Argentina foram acompanhadas com alegria pelo Fundo Monetário Internacional, que as
aprovou com elogios repetidos, e que o Presidente
Carlos Menem foi considerado pelo ex-Presidente
americano Bill Clinton um dos melhores presidentes
do mundo e, seguramente, o melhor da América do
Sul.
A Argentina vem sendo monitorada e essa crise foi acompanhada passo a passo pelo Fundo Monetário Internacional e pelos Estados Unidos. A reunião com Anoop Singh foi extremamente interessante, porque, em primeiro lugar, ele se surpreendeu
com a unidade dos parlamentos latino-americanos
na defesa dos interesses argentinos, tendo dito expressamente que a reunião seria histórica e influenciaria o comportamento do Fundo Monetário Internacional. Ele nunca havia imaginado a possibilidade
de o Cone Sul latino-americano demonstrar, com
clareza absoluta, a solidariedade emprestada, naquele momento, aos argentinos.
Como Presidente da Comissão Parlamentar
Conjunta do Mercosul do Brasil, deixei claro ao Sr.
Anoop Singh que o que o Fundo Monetário Internacional pede, neste momento, à Argentina é absolutamente impraticável dentro de um regime democrático. O que eles estão pedindo à Argentina é
o estabelecimento de uma ditadura de extrema direita, pesada e cruel para com a população, que já
não tem possibilidade de aceitar o corte de 60%
nos investimentos públicos de quaisquer naturezas e o brutal corte que se traduz no recolhimento
imediato dos títulos emitidos pelas províncias argentinas, principalmente o patacón e o quebracho.
Não há a menor possibilidade de o país viabilizar
essas exigências do Fundo dentro de um regime
democrático. Estão tentando sangrar a moribunda
economia da Argentina ainda em vida, única e exclusivamente para viabilizar o pagamento de empréstimos irresponsáveis que serviram somente
para cobrir juros insustentáveis, num país subordinado à aventura estúpida do neoliberalismo e da
globalização.
O Senado se fez presente e, sponte propria,
tivemos a presença também do Deputado Júlio Redecker, ex-Presidente da Comissão, que foi por sua
iniciativa e a suas expensas, uma vez que Câmara
dos Deputados se negou a patrocinar a ida de Deputados Federais como membros da comissão que
foi à Argentina. A impressão que tenho é de que o
Presidente da Câmara dos Deputados, Aécio Neves,
motiva-se e mobiliza-se muito mais com casamen-
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tos de novela no Marrocos do que com os problemas do Mercosul e da América Latina. Desta tribuna, quero reprovar o comportamento do Presidente
da Câmara dos Deputados, tão generoso com os
aumentos aos Parlamentares, como aquele que garantiu a sua eleição para a Presidência da Câmara
Federal, e absolutamente insensível aos problemas
da política externa brasileira. A atitude do Presidente
da Câmara dos Deputados, não enviando Deputados Federais à Argentina, foi reprovável e absolutamente irresponsável, e dá um retrato terrível do que
é a direção da Câmara Federal no Brasil.
A reunião foi muito importante.
Para finalizar, estabeleço um paralelo. A
Argentina quebrou, porque não conseguiu pagar
os seus compromissos internos e externos, mas
esses compromissos aumentam também no Brasil. Temos sobrevivido em função da flexibilização
da nossa moeda, que viabilizada pequenas exportações, mas é preciso que abramos os olhos para
o fato de que o superávit da nossa balança co mercial se deve hoje muito mais ao empobrecimento
interno e à diminuição das importações do que ao
aumento real das exportações brasileiras. Cada
vez que desvalorizamos a nossa moeda, em função da dívida interna parcialmente comprometida
em dólar e da dívida externa totalmente estabelecida em dólar, a nossa dívida aumenta de forma
significativa.
Se não mudarmos a política econômica do
Brasil, se o Brasil não resolver defender o seu trabalho, os seus trabalhadores e os seus empresários,
seguramente estaremos indo no caminho que levou
a Argentina ao colapso.
Que soe mais uma vez aos ouvidos das autoridades brasileiras as campainhas que já soaram na
Coréia, na Tailândia, no México, no Peru e na Venezuela. O País precisa modificar com urgência a sua
política externa.
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amanhã, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul,
do III Fórum Nacional de Defesa da Saúde da Criança Indígena.
Trata-se de um evento importantíssimo, patrocinado pela Sociedade de Pediatria Brasileira em
parceria com a sua filial, a Sociedade de Pediatria
de Mato Grosso do Sul.
O primeiro evento nacional ocorreu em 2000,
por ocasião das comemorações dos quinhentos
anos do Descobrimento do Brasil. No primeiro fórum, entendeu a Sociedade Brasileira de Pediatria
ser importante continuar anualmente discutindo o
assunto, tendo em vista as inúmeras situações, até
mesmo inexplicáveis, por que passam as populações indígenas do nosso País. A justificativa do fórum foi a seguinte: “Queremos, juntamente com as
áreas de saúde e educação, discutir um pouco mais
o assunto como forma de o divulgarmos e de alertarmos a sociedade quanto à grave situação por que
passa a criança indígena.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esse
evento tem um significado muito importante porque
mostra à Nação brasileira que a Sociedade de Pediatria, em âmbito nacional, está preocupada com a
saúde da criança indígena.
Ao mesmo tempo, eu gostaria de saudar o Dr.
Rubens Trombini Garcia, Presidente da Sociedade
de Pediatria de Mato Grosso do Sul, que lutou bravamente para que esse Fórum se realizasse em
nosso Estado. O Dr. Rubens Trombini Garcia é um
médico pediatra idealista, tem uma sensibilidade social permanente, sempre ocupando postos importantes na área social da Medicina. A sua iniciativa,
levando esse evento para Campo Grande, no Mato
Grosso do Sul, significa que aquele Estado também
está alerta, está presente nessa grande luta em favor da saúde dos nossos indígenas, principalmente
da criança indígena.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra ao Senador Juvêncio da Fonseca, por
cinco minutos, para uma comunicação inadiável.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB –
MS. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
a minha comunicação tem por objetivo fazer o registro, nos Anais desta Casa, da realização, hoje e

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SENADOR JUVÊNCIO DA FONSECA EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210 do
Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Prorrogo
a Hora do Expediente por mais cinco minutos, para
ouvirmos o Senador Romero Jucá, numa comunicação também inadiável.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na
mesma linha do Senador Juvêncio da Fonseca, quero
registrar que, nesta semana, do dia 17 ao dia 21, haverá as comemorações da Semana do Índio. Sem dúvida alguma, é um momento importante para que o
País faça suas reflexões para melhorar tanto a atuação do Governo quanto a própria postura da sociedade perante as comunidades indígenas e os indígenas
brasileiros.
Por conta disso, Sr. Presidente, pedi a palavra
para falar sobre a II Festa Nacional do Índio, a realizar-se nos dias 17 a 21 de abril, em Bertioga, no Estado de São Paulo. Nesses quatro dias, a programação
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incluirá a discussão dos direitos dos índios, manifestações culturais, enfim, haverá um congraçamento
para que se amplie a visão e a discussão dos problemas indígenas brasileiros.
Portanto, convido todos os brasileiros interessados no tema a participarem da Festa, para que a
questão indígena possa ser permeada de uma discussão mais ampla na nossa sociedade. Peço a
transcrição da programação da festa e das atividades
que serão realizadas nessa data.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210 do
Regimento Interno.)
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SENADOR ROMERO JUCÁ
(Documento a que se Refere)
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) Passa-se à
Item 1:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 9, DE 2002
(Em regime de urgência – art. 336, II,
combinado com o art. 338, IV,
do Regimento Interno, nos termos do
Requerimento nº 160, de 2002)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 9, de 2002 (nº
6.059/2002, na Casa de origem), que acrescenta alínea ao inciso I ao art. 23 da Lei nº
8.977, de 6 de janeiro de 1995, que dispõe
sobre o Serviço de TV a Cabo, para incluir
canal reservado ao Supremo Tribunal Federal, tendo
Parecer favorável, sob nº 264, de
2002, da Comissão de Educação, Relator
ad hoc: Senador Juvêncio da Fonseca.
À matéria poderão ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão.
Em discussão o projeto em turno único.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS)
– Sr. Presidente, peço a palavra para discutir a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra a V. Exª.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Projeto de Lei da Câmara
nº 9, que estamos discutindo, tem por objetivo dispor
sobre os serviços de TV a cabo para incluir canal reservado ao Supremo Tribunal Federal para a divulgação dos seus serviços.
O Relator da matéria foi o Senador Lúcio Alcântara, e, na Comissão de Educação, honrosamente fui
o Relator ad hoc. Por esse motivo, na ausência de S.
Exª, que em brilhante parecer opinou favoravelmente
à aprovação do projeto, quero dizer que a TV a cabo
do Supremo Tribunal Federal tem grandes objetivos.
O primeiro é a publicidade de seus trabalhos, importante para que a Nação brasileira conheça como funciona a Suprema Corte em nosso País, consolidando-se, assim, pelo Judiciário, a própria democracia
brasileira. Por outro lado, há uma função didática: estudantes, professores, juízes, desembargadores e ministros poderão ter acesso em sua casa aos trabalhos
do Supremo Tribunal Federal.
Portanto, ratificamos o parecer do ilustre Senador Lúcio Alcântara, favorável ao projeto, para que te-
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nhamos mais esse instrumento de comunicação que
aprimora a democracia e mostra o Judiciário para
todo o povo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Juvêncio da
Fonseca, o Sr. Edison Lobão, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Ramez Tebet, Presidente.
O SR. LUIZ OTÁVIO (Bloco/PPB – PA) – Sr. Presidente, peço a palavra para discutir a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra a V. Exª.
O SR. LUIZ OTÁVIO (Bloco/PPB – PA. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, essa matéria que votaremos a seguir
é da maior importância para a população brasileira.
Com a TV a cabo do Supremo Tribunal Federal, daremos à população o conhecimento instantâneo das
decisões tomadas pelo Poder Judiciário. Nos rincões
mais distantes, as escolas de primeiro e segundo graus onde se houve falar muito do Poder Judiciário terão oportunidade de captar a programação do Supremo Tribunal Federal por meio de antenas parabólicas
ou da TV a cabo. Assim, a população e os estudantes
poderão acompanhar rotineiramente o andamento
dos trabalhos do Judiciário brasileiro.
Hoje, o Poder Legislativo tem a sua televisão, o
seu meio de comunicação direto com a população; o
Poder Executivo também dispõe desse meio; e, agora, o Poder Judiciário também poderá transformar
suas sessões e seus trabalhos em aulas permanentes à população.
Por exemplo, há faculdades – principalmente, na
área do Direito – instaladas no interior do Estado do
Pará, na Amazônia. Em Santarém e em Paraopebas,
Município que abraça a Serra dos Carajás, de onde
se extrai a maior quantidade de minério de ferro do
Brasil, também estão sendo instaladas faculdades de
Direito. Recentemente, já houve até o vestibular.
Para essas faculdades de locais distantes, não
será mais difícil o acesso à informação e ao conhecimento do Poder Judiciário. Da mesma forma como os
estudantes de Brasília têm acesso ao Supremo Tribunal Federal pela visitas que fazem àquela Corte, os
estudantes da Amazônia, do Mato Grosso do Sul,
Estado do Presidente do Senado Federal, Senador
Ramez Tebet, terão esse acesso facilitado pela TV
Supremo, podendo acompanhar todos os dias os trabalhos realizados, interna e externamente, pelo Poder Judiciário. Assim, conhecerão não apenas as decisões e julgamentos da Suprema Corte, mas tam-

05038

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

bém como são processadas as informações e como é
feito o atendimento pela Justiça Itinerante, principalmente na periferia das grandes cidades.
Com certeza, Sr. Presidente, a matéria será
aprovada por unanimidade, como o foi na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, o que permitirá
a ligação do Poder Judiciário brasileiro com o nosso
povo.
Muito obrigado.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Sr.
Presidente, peço a palavra para discutir a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra a V. Exª.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, de forma bem descontraída, eu diria que o único problema da TV a cabo do Supremo
Tribunal Federal será a concorrência com a TV Senado. Digo isso pela importância que tem hoje a TV Senado para a sociedade brasileira.
Seguramente, a televisão do Supremo Tribunal
Federal também será importante, principalmente
para as cidades do interior, como bem mencionou o
Senador Luiz Otávio. Nas grandes cidades, é possível
acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos no
Congresso Nacional por intermédio dos jornais, da televisão e do rádio. No interior, isso é muito difícil. A TV
Senado chega à residência do cidadão do interior que
possui uma antena parabólica. O mesmo ocorrerá
com a TV do Supremo Tribunal Federal, pois esta
exercerá um efeito pedagógico fantástico do ponto de
vista da cidadania, do ponto de vista da informação
precisa. Não tenho dúvida de que assistiremos a
transmissões ao vivo de grandes sessões do Supremo Tribunal Federal, como aconteceu aqui durante a
discussão da questão ética no Senado Federal, quando praticamente o Brasil inteiro parou para assistir à
TV Senado.
Teremos oportunidade de assistir aos grandes
magistrados do País debatendo assuntos de relevante interesse para a Nação e para a cidadania. Faço
questão de ressaltar o aspecto pedagógico que têm a
TV Senado e a TV Câmara. Mas não há dúvida de
que a TV Senado tem uma audiência maior, não sei
se por ter um número menor de Senadores.
Também a TV do Supremo Tribunal Federal irá
buscar essa audiência e a conquista do povo simples,
não apenas da elite. Normalmente, só têm acesso às
decisões do Supremo Tribunal Federal os próprios interessados, os advogados e a elite. E, agora, a partir
da implantação da TV do Supremo Tribunal Federal, o
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povo simples, o povo humilde, da cidade do interior,
que tiver oportunidade de adquirir uma parabólica,
poderá acompanhar essas transmissões.
Viajei, durante a Semana Santa, para o Bailique,
que fica na foz do rio Amazonas. Região belíssima, o
arquipélago do Bailique é um distrito do Amapá, próximo à ilha do Marajó, que conta com aproximadamente 38 comunidades e uma população de 8,5 mil
pessoas. Em comunidades como essa, a população
se reúne e adquire uma antena parabólica e um televisor para assistir à novela, aos telejornais e também
à TV Senado. E, agora, também poderá assistir às
sessões públicas do Supremo Tribunal Federal.
Parabéns a quem teve essa iniciativa brilhante e
parabéns à Justiça, que conquistará, sem dúvida nenhuma, um veículo de comunicação fantástico, excepcional para o nosso País.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero também, em nome
da Liderança do Governo, acompanhar o que já foi
dito aqui. Não vou repetir as palavras ditas para não
nos demorarmos nessa discussão.
Sem dúvida alguma, a televisão do Supremo Tribunal Federal será, entre outras coisas, um elemento
a mais da transparência das decisões do Judiciário.
Trata-se da inserção de novas técnicas e do ensino –
como falou o Senador Luiz Otávio – por este País afora. Portanto, trata-se de uma ação extremamente importante para capilarizarmos os bons exemplos e os
ensinamento da boa Justiça no Brasil.
Encaminho meu voto favorável, registrando a
posição da Liderança do Governo e louvando esse
projeto, que dará ao Supremo Tribunal Federal, ao
Poder Judiciário, os mesmos instrumentos que já tem
hoje o Poder Legislativo e que são tão importantes
para demonstrar, ao longo das nossas ações, o que
pode ser feito pelo nosso País.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao Senador José Fogaça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (Bloco/PPS – RS. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, estamos de fato diante de um evento importante. A aprovação, neste momento, do projeto de lei que regula o sistema de TV a cabo no Brasil,
um canal para o Supremo Tribunal Federal, trará um
novo elemento de difusão das estruturas políticas e
institucionais do País.
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Ontem, Sr. Presidente, o Supremo Tribunal Federal discutia matéria extremamente polêmica, institucionalmente importante e socialmente de grande
repercussão. Discutia se é aplicável a Lei de Defesa
do Consumidor ao sistema financeiro, às instituições
bancárias do País. E o parecer do Relator daquele Tribunal dizia que todos os produtos vendidos ou oferecidos pelos bancos aos consumidores estão, sim,
submetidos à Lei de Defesa do Consumidor e ressalvava apenas os princípios de política monetária relativos à taxa de juros fixada pelo Copom e pelo Banco
Central.
Da polêmica, surgiu um debate amplo, rico, generoso, instrutivo e esclarecedor. No entanto, a população não tomou conhecimento disso. Pequenas notas de jornal hoje estão sendo divulgadas, na Voz do
Brasil se dá alguma informação bastante restrita,
mas a verdade é que, se a TV do Supremo Tribunal
Federal estivesse funcionando, a população teria
acesso a um debate de elevadíssimo nível, de alta importância e de interesse direto e imediato dessa mesma população.
Na tarde de hoje, às 16 horas, volta a se reunir o
Supremo Tribunal Federal, para discutir a verticalização das coligações partidárias. Será um debate rico,
intenso e de caráter instrutivo, do ponto de vista político e da formação das consciências cívicas do País.
Desse modo, torna-se decisivo e muito importante, neste momento, conceder esse canal para o
Supremo Tribunal Federal, não porque a população a
ele terá acesso direto e imediato, já que o sistema de
TV a cabo, como sabemos, ainda é bastante elitizado,
não se tendo popularizado e estando ainda inacessível, não sei se pelo custo ou se pela lentidão da implantação do sistema. De qualquer maneira, todos sabemos que a TV a cabo ainda é de acesso muito restrito a uma elite no País.
Entretanto, nem por isso as informações políticas transmitidas pela TV a cabo deixam de chegar à
população. Percebemos que, embora a TV Senado
seja transmitida apenas pela TV a cabo – quem tem
acesso a ela são somente aqueles que assinam o sistema de TV paga –, grande parte da população recebe as informações porque a classe média que tem
acesso à TV a cabo é formadora de opinião e decanta
tais informações, espalha-as, debate-as nos seus círculos de influência, nas suas esferas de atuação, de
tal forma que isso vai se capilarizando na sociedade.
É evidente que esse é o meio de informação democrático, aberto, sem controle, sem censura.
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Portanto, trata-se de um grande ganho político,
institucional e cultural para o País, razão por que votaremos favoravelmente à matéria, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Continua
em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo mais quem peça a palavra, declaro encerrada a discussão.
Em votação.
Não havendo quem deseje encaminhar a votação, encerro o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 9, DE 2002
(nº 6.059/2002, na Casa de Origem)
Acrescenta alínea ao inciso I do art.
23 da Lei nº 8.977, de 6 de janeiro de
1995, que dispõe sobre o Serviço de TV a
Cabo, para incluir canal reservado ao Supremo Tribunal Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso I do art. 23 da Lei nº 8.977, de 6
janeiro de 1995, passa a vigorar acrescido do seguinte dispositivo:
“Art. 23. .................................................
I – ..........................................................
h) um canal reservado ao Supremo Tribunal Federal, para a divulgação dos atos do
Poder Judiciário e dos serviços essenciais à
Justiça;...........................................................
...................................................." (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Aproveito
a oportunidade para congratular-me com a Casa pela
aprovação desse projeto, congratulação esta que se
estende ao Supremo Tribunal Federal. É realmente
preciso fortalecer a cidadania no Brasil. O Poder Judiciário ficará mais aberto à sociedade brasileira, que
terá oportunidade de acompanhar as suas discussões.
Hoje mesmo, se a TV Supremo estivesse funcionando, com certeza todos nós e uma boa parte da
classe política e da população brasileira estaríamos
atentos à votação, que o Supremo Tribunal Federal
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anuncia para hoje, sobre a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que verticalizou as coligações partidárias. Vejam, portanto, como é importante realmente o
exercício da cidadania. E, neste mundo globalizado,
nada mais contribui para tal exercício que a informação mais rápida e mais eficiente para a sociedade.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 2:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 21, DE 2002
(Em regime de urgência – art. 336, II, combinado
com o art. 338, IV, do Regimento Interno,
nos termos do Requerimento nº 161, de 2002)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 21, de 2002 (nº
4.749/2001, na Casa de origem), que institui
o Dia Nacional da Adoção, tendo
Parecer favorável, sob nº 265, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Casildo Maldaner.
À matéria poderão ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão.
Em discussão o projeto, em turno único.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra o Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobres Colegas, entendemos que a apresentação
desse projeto na Câmara dos Deputados foi em boa
hora. Ele vem ao encontro dos anseios nacionais de
apoio às crianças abandonadas.
Para honra do Senado Federal, Sr. Presidente, o
autor da proposta, o eminente Deputado João Matos,
encontra-se presente.
Em relação a esse projeto que institui o Dia Nacional da Adoção, num determinado momento lembra
o seu autor que existem no Brasil inúmeras associações voltadas para o incentivo à adoção e para a orientação das pessoas que pretendem acolher crianças e adolescentes como membros de suas famílias.
Tal orientação assume amplitude que alcança, mesmo, os procedimentos mais adequados no convívio
cotidiano com os novos membros da família recebidos mediante adoção. Só esse parágrafo já diz tudo,
não sendo necessário declinar outras partes, outras
justificativas que o eminente autor inseriu na proposta
original.
A Câmara dos Deputados, por unanimidade,
aprovou o projeto, que veio ao Senado Federal, tendo
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recebido, na Comissão de Educação desta Casa,
aprovação unânime.
O que significa esse projeto que institui o dia 25
de maio como o Dia Nacional da Adoção? Qual a coincidência tão importante de estar sendo apreciado
nesta semana? A coincidência importante é o fato de
terem sido, nesta semana, sancionadas pelo Presidente da República a licença-maternidade e o auxílio-maternidade para as mães não-biológicas, duas
questões fundamentais, bem lembradas pelo autor da
proposta, o eminente Deputado João Matos. Tal sanção motiva, incentiva a retirada de crianças abandonadas das ruas e confere às mães não-biológicas os
mesmos direitos das mães biológicas. Portanto, nesta
semana em que essa lei – que veio da Câmara a esta
Casa, onde recebeu emendas das Senadoras Marina
Silva e Marluce Pinto e emenda de minha autoria – foi
sancionada pelo Presidente da República, o grande
coroamento seria votarmos hoje a instituição do Dia
Nacional da Adoção.
Que coisa linda! Adoção nacional! Se aprovado
o projeto, as crianças desamparadas, que perambulam pelas ruas, terão também direito a um lar, encontrarão uma família. As famílias brasileiras começarão
a se dar as mãos. O Dia Nacional da Adoção motivará
as entidades organizadas, as escolas, os clubes de
serviço e a sociedade como um todo a se engajarem
nessa caminhada pela adoção. Dessa forma, todas
as crianças poderão se integrar a uma família, ter um
teto familiar.
Sr. Presidente, eu, que tive a honra de ser o Relator dessa proposta na Comissão de Educação desta Casa, onde vários Srs. Senadores se pronunciaram
a favor do projeto, que foi aprovado unanimemente,
quero, mais uma vez, regozijar-me com o Deputado
João Matos, autor da proposta na Câmara dos Deputados. S. Exª, que foi o grande Secretário da Educação lá em Santa Catarina e tem vivido, na sua própria
família, essa experiência de adotar uma criança, aqui
comparece para prestigiar, neste momento, a discussão da matéria, que, acredito, receberá a aquiescência dos nobres Colegas Senadores.
Eram essas as considerações, Sr. Presidente,
que, como Relator, gostaria de fazer.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra o Senador Tião Viana.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras e
Srs. Senadores, quero apenas registrar a minha total
solidariedade ao Deputado Federal João Matos, autor
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da proposta, que ali está, e ao Senador Casildo Maldaner, Relator.
À primeira vista, parece que estamos diante de
uma singela matéria legislativa. Mas não tenho dúvida do alcance social desse projeto, da grandeza humana com que ele foi concebido e do resultado, em
termos de inclusão social, que dará ao País.
Se observarmos, hoje, o avanço da tecnologia,
das ciências naturais, percebemos estar diante de
técnicas de criação de bebês de proveta, que têm inibido drasticamente a adoção de crianças pobres no
Brasil. A vaidade humana faz com que se opte pela
criação de bebês a partir de técnicas de laboratório
em casais aparentemente inférteis. Foram mais de 8
mil situações de bebês de proveta, concebidos a partir da técnica de reprodução assistida. De outro lado,
houve um esquecimento drástico da adoção em orfanatos brasileiros. São milhares de crianças largadas à
margem da história, por não terem talvez a oportunidade de partilhar de um momento de reflexão que envolva a solidariedade humana, o afeto, o abrigo materno e familiar ao menor abandonado. Entre as crianças com mais de 4 anos, o índice de adoção é praticamente zero no Brasil.
Assim, entendo que esse projeto vai ao encontro dessa realidade. O Deputado João Matos e o Senador Casildo Maldaner estão de parabéns pela iniciativa, que, seguramente, será um abraço e um gesto
de enorme solidariedade para com as crianças abandonadas do Brasil.
Meu voto é inteiramente favorável.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra o Senador Lindberg Cury.
O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras e
Srs Senadores, prezado Deputado João Matos, ontem, na Comissão de Educação, ouvimos uma exposição brilhante do Relator, Senador Casildo Maldaner.
Com sua eloqüência e capacidade de convicção, S.
Exa disse que o Dia Nacional da Adoção tem um simbolismo muito grande e uma importância transcendental.
Vivo de perto esse problema da adoção. Creio
que o Brasil poderia, em uma data previamente marcada, em um dia especial, desenvolver uma campanha que tivesse a adoção como tema principal, abordando o lado social, que envolve os menores abandonados. Eles existem hoje justamente porque, em princípio, não são feitas adoções. Como disse o Senador
Tião Viana, a adoção é praticamente zero. Concordo
inteiramente com S. Exa.

Sexta-feira 19

05041

Essa campanha poderia sensibilizar as famílias.
De certa feita, ouvi dizer que, se cada família adotasse uma criança, acabaríamos com o menor abandonado, que se está direcionando no rumo do tráfico, do
roubo, em razão do problema social que o aflige,
abandonado nas sarjetas da rua.
Então, parabenizo o Deputado João Matos e o
Relator, Senador Casildo Maldaner, por essa iniciativa muito importante.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra à nobre Senadora Emília Fernandes.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS.
Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nós também queremos nos
congratular com o autor desse projeto, Deputado
João Matos, com o Senador Casildo Maldaner, que
deu o seu parecer favorável e conseguiu sensibilizar
as Comissões que analisaram a matéria, que hoje, tenho certeza, terá o apoio unânime deste Plenário.
Às vezes, Sr. Presidente, as pessoas perguntam
o porquê da definição de datas específicas para se
tratar de determinados assuntos. Neste País, temos
várias datas. Particularmente nós, mulheres, temos
tratado com muita determinação, com muita seriedade, o Dia Internacional da Mulher, comemorado em
08 de março. Essa data lembra, inclusive, o sacrifício
de mulheres na luta, na caminhada pelos seus direitos. Temos ainda o Dia da Criança, o Dia dos Pais, o
Dia das Mães. As pessoas nos perguntam qual o sentido dessas datas. Essas datas, Sr. Presidente, existem no calendário brasileiro para marcar definitivamente um momento de reflexão profunda, determinada, ampla, criteriosa, que dê visibilidade ao assunto
para que resgatemos constantemente aqueles princípios, aqueles valores que consideramos importantes,
para fazermos uma análise do tratamento que é dispensado à mulher, do tratamento que é dispensado,
dentro de casa, à figura do pai e da mãe, dentro de
uma visão responsável de educação e de paternidade, que discutimos.
O Dia Nacional da Adoção é uma inspiração do
Deputado João Matos, que se baseou no grande encontro nacional de São Paulo em 1996, que serviu de
estímulo para que muitas associações se dedicassem com mais denodo à adoção das nossas crianças.
Logo, é justo estabelecer o dia 25 de maio para aprofundar o tema da adoção em nosso País. Falar da
adoção de crianças é imprescindível. O Estatuto da
Criança e do Adolescente deste País é uma lei exemplar, correta e perfeita, inclusive do ponto de vista
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mundial, mas precisamos fazer com que realmente
seja aplicado e vivido integralmente no País, porque
nos orienta no trato dessa questão.
O Senador Casildo Maldaner fez referência ao
projeto de lei da Deputada Fátima Pelaes, integrante
da Bancada feminina do Congresso Nacional, que
prevê a extensão da licença-maternidade e do auxílio-natalidade às mães adotantes e com direito à
guarda judicial. É uma conquista do Congresso Nacional, do povo brasileiro e das mães; é também uma
forma de estimular a adoção, de assegurar às trabalhadoras que adotam uma criança o que já garantimos às mães biológicas. O projeto determina que as
mães adotantes poderão ter 120 dias de licença se
adotarem uma criança de até um ano de idade; 60
dias, se adotarem uma criança de um a quatro anos; e
30 dias; se adotarem uma criança de quatro a oito
anos de idade. Esses são avanços, Sr. Presidente.
Entendo que o Dia da Adoção será um marco
para reflexão e análise, tentando desburocratizar e
passar aquilo que é essencial: o amor que precisamos
dedicar às crianças brasileiras, em grande número
abandonadas, esquecidas pelos próprios pais e desassistidas pelas nossas políticas e pelos nossos governantes. Cumprimento o autor, o Relator e o Congresso Nacional, porque vêem, na destinação de uma
data que parece muito simples, o conteúdo da sensibilidade e da solidariedade que essa proposta encerra.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com o
palavra o ilustre Senador Romeu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, cumprimento o Deputado João Matos,
pela boa idéia de criar o Dia Nacional da Adoção, e o
Senador Casildo Maldaner, pelo brilhante relatório,
do qual destaco um trecho:
A instituição do Dia Nacional da Adoção é parte
do processo de conscientização da sociedade brasileira de que a solidariedade representa instrumento
de humanização das relações sociais e mecanismo
preventivo contra a violência.
Isso me faz lembrar, Sr. Presidente, que ontem,
por iniciativa de V. Exª, discutimos e aprovamos o projeto que pune com maior gravidade aqueles que exploram desumanamente o menor, principalmente no
aspecto sexual. Causa indignação a todos essa violência, que se comete principalmente contra crianças
abandonadas, que não têm família nem destino. O
próprio Estatuto da Criança e do Adolescente prevê,

Abril de 2002

quando a criança não tem família, a figura da família
substituta, que advém da adoção.
Em boa hora vem esse projeto, tanto quanto a
sensibilidade de S. Exª em buscar a punição para abusadores num momento em que até a própria Igreja, infelizmente, vê-se envolvida em casos de pedofilia.
Esse dia nacional que se aproxima poderá ser
comemorado já no mês que vem, Senador Casildo
Maldaner e Deputado João Matos, com uma campanha séria sobre adoção, com a participação direta do
Poder Executivo. Assim, sem dúvida nenhuma, criaremos a mentalidade dessa solidariedade tão importante que é criar a família substituta. Quando as crianças
não encontram o afago, o carinho, a linha de conduta
de uma família, elas ficam abandonadas e poder ser
exploradas criminosamente.
A posição do PFL é favorável à aprovação desse
projeto.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao ilustre Senador Sebastião Rocha.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, falarei rapidamente para externar uma experiência que é
comum em muitas famílias e que estou tendo a oportunidade de exercitar, que é a adoção de uma criança.
Em geral, são adotadas crianças muito humildes, oriundas de famílias muito carentes; na maioria das vezes, crianças órfãs ou abandonadas.
Ainda não de forma definitiva, mas numa experiência de guarda temporária para evoluir até o processo de adoção, estou podendo sentir o quanto é importante para a criança e para a família da criança a
possibilidade de se garantir uma educação mais adequada, uma saúde mais digna. Estou muito gratificado por essa experiência. Não digo isso por lisonja ou
por vaidade, mas apenas para estimular as pessoas
que estão a nos assistir a também agirem dessa maneira. Fiz isso motivado por outros exemplos, pois vi
que é possível conciliar os filhos naturais com os filhos adotivos, em perfeita harmonia.
Recentemente, no meu Estado, fui a um velório
de uma moça de 18 anos, que faleceu em decorrência
de uma cirurgia de tumor cerebral. Na família, além
dessa moça, havia mais seis ou sete filhos. O pai lamentava a perda e dizia que aquela filha, adotiva, era
a mais afetiva, a que dispensava mais atenção ao pai
e dele cuidava melhor.
Como disse, em poucas palavras gostaria de
expressar esse sentimento de gratificação pelo fato
de poder exercitar esse papel da adoção. Considero-o
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fantástico e espero que Deus ajude muitas famílias
brasileiras, para que façam o mesmo.
Parabenizo, portanto, o Deputado João Matos e
o Senador Casildo Maldaner.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Não havendo mais quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Bloco/PSDB – RJ)
– Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra a V. Exª.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Bloco/PSDB – RJ.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, em nome do Governo, gostaria de
encaminhar a votação desse importante projeto, que
abre um caminho decisivo para novas atividades dentro dessa linha de adoção. Ele faz parte da essência
de toda a política social com a qual todos devemos
colaborar.
O Governo o apóia integralmente e parabeniza
os seus autores e seus relatores.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra a V. Exª.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL.
Para encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, pedi a palavra para encaminhar pela
Oposição. O Senador Sebastião Rocha e o Senador
Tião Viana já apresentaram posicionamento sobre o
fato, mas gostaria de dizer que nos sentimos muito felizes de estar votando esta proposta. Queremos parabenizar o relator, o autor e a Senadora Marina Silva,
que também apresentou um projeto, que hoje se torna realidade, garantindo as mesmas condições da
mãe biológica à mãe adotiva. Por ser mãe e por ter
gerado os meus filhos, não tenho dúvida de que a maternidade implica a criação dos filhos. Muitas vezes
quando impossibilitada de gerar filhos, a pessoa é tomada por um sentimento de impotência em função do
que está na imaginação popular sobre a maternidade
e a paternidade. Portanto, entendo que ser mãe ou
ser pai é criar filhos. Assim, hoje acabam sendo homenageados também o Senador Sebastião Rocha e
todas as pessoas que têm uma experiência como
essa. A maternidade e a paternidade não têm vinculação meramente biológica, mas também vinculação do
afeto, do carinho, daquilo que realmente significa ser
mãe ou ser pai, que é criar filhos e não apenas
gerá-los e colocá-los no mundo.

Sexta-feira 19

05043

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Continua
franqueada a palavra para o encaminhamento. (Pausa.)
Não havendo quem deseje encaminhar a matéria, encerro o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, o projeto vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 21, DE 2002
(Nº 4.749/2001, na Casa de Origem)
Institui o Dia Nacional da Adoção.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o Dia Nacional da Adoção
a ser comemorado, anualmente, no dia 25 de maio.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Srªs e
Srs. Senadores, há instantes em que a Presidência
não se contém. Este é um dos momentos. Esse projeto é realmente de grande envergadura. A Presidência
quer associar-se à Câmara dos Deputados, na pessoa do autor do projeto, que aqui se encontra. É muito
bom aprovar um projeto dessa envergadura. Ontem
foi aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania um projeto que aumenta as penas para os
crimes de pedofilia. É um absurdo o que está praticando, às vezes, até por pessoas esclarecidas, como
médicos, sacerdotes e outras. Assim, agradeço a palavra generosa do Senador Romeu Tuma a respeito
do projeto que apresentei, com a colaboração de S.
Exª, que apresentou substitutivo.
Antes de apregoar o Item 3, passo a Presidência ao Senador Romeu Tuma.
O Sr. Ramez Tebet, Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – Item 3
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 10, DE 2002
(Em regime de urgência – art. 336, II, do
Regimento Interno, nos termos do
Requerimento nº 174, de 2002)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 10, de 2002, de autoria da
Senadora Heloísa Helena e do Senador Pedro Simon, que dispõe sobre o limite de
comprometimento da receita líquida real do
Estado do Rio Grande do Sul, no contexto
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da implementação do contrato de que trata
a Resolução nº 64, de 1998, do Senado Federal.
Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá,
Relator designado na Comissão de Assuntos Econômicos, para proferir parecer sobre a matéria.
PARECER Nº 274, DE 2002
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR.
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, essa matéria é importante para o Estado do Rio Grande do Sul, que
paga hoje parte dos precatórios extralimite, ou seja,
acima dos 15% que os Estados brasileiros têm pago
na renegociação de sua dívida. A Senadora Heloísa
Helena e o Senador Pedro Simon apresentaram esse
projeto de resolução e o meu posicionamento, como
tenho dito aqui, é no sentido de viabilizar, inclusive
por entendimentos com o Ministério da Fazenda, um
tipo de solução que fortaleça o Estado. O meu parecer
é favorável e espero que a Casa aprove esse projeto
para que o Estado do Rio Grande do Sul, como ocorreu com outros Estados, não fique sobrecarregado
em função do pagamento das dívidas.
O parecer é favorável.
É o seguinte o parecer na íntegra:
PARECER Nº 274, DE 2002
(De Plenário)
Em Substituição Comissão de
Assuntos Econômicos sobre o Projeto
de Resolução nº 10, de 2002, que “Dispõe
sobre o limite de comprometimento da
receita líquida real do Estado do Rio
Grande do Sul, no contexto da implementação do contrato de que trata a Resolução nº 64, de 1998, do Senado Federal”.
Relator: Senador Romero Jucá
I – Relatório
O Projeto de Resolução nº 10, de 2002, de autoria da Senadora Heloísa Helena e do Senador Pedro Simon, altera a forma de cálculo do limite máximo de comprometimento da receita líquida real do
Estado do Rio Grande do Sul, no âmbito da operação de refinanciamento das dívidas mobiliária e contratual do Estado, autorizada pela Resolução nº 64,
de 1998, de modo a deduzir daquele limite os desembolsos efetuados, a partir de 31 de maio de
2000, com o resgate dos títulos públicos emitidos
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após 13 de dezembro de 1995 para o pagamento de
precatórios judiciais.
Justificam os ilustres autores que a proposição
em tela objetiva dar ao Estado do Rio Grande do Sul
o mesmo tratamento dispensado pelo Senado Federal ao Estado de Alagoas, quando da aprovação da
Resolução nº 8, de 2002.
É o relatório.
II – Análise
Os títulos emitidos pelo Estado do Rio Grande
do Sul ao amparo do Parágrafo único do art. 33 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias foram os únicos considerados legítimos pelo Relatório
Final da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou a emissão de títulos públicos destinados ao
pagamento de precatórios judicias.
Tais títulos, cujo valor atualizado monta a
R$53 milhões, ficaram fora da renegociação global
das dívidas do Estado junto à União, efetuada sob
a égide da Lei nº 9.496, de 11 de setembro de
1997, e autorizada pela Resolução nº 64, de 1998,
do Senado Federal.
Quando de seu respectivo vencimento, os
mesmos não puderam ser rolados face à vedação
explícita da rolagem dos títulos emitidos para o
pagamento de precatórios judiciais constante da
Resolução nº 78, de 1998, norma então vigente e
que regulava o endividamento de Estados e municípios.
Posteriormente, o Senado Federal flexibilizou a
rolagem de tal modalidade de títulos públicos, inclusive aqueles emitidos de modo considerado irregular
pela Comissão Parlamentar de Inquérito.
Assim, a proposição em tela, ao determinar a
dedução do valor dos resgates, efetuados a partir
de 31 de maio de 2000, de títulos públicos emi tidos após 13 de dezembro de 1995, para o pagamento de precatórios judiciais pelo Estado do Rio
Grande do Sul, do valor apurado como limite máximo de comprometimento fixado no art. 2º, inciso V,
alínea b, da Resolução nº 64, de 1998, apenas
procura dar àquele Estado o mesmo tratamento já
concedido por esta Casa a outras unidades da Federação.
Como forma de não deixar dúvidas sobre o alcance da proposição, apresento substitutivo que
visa, exclusivamente, evitar possíveis interpretações que pudessem vir a reduzir o escopo da dedução proposta.
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III – Voto
Pelo exposto, voto favoravelmente à aprovação
do Projeto de Resolução nº 10, de 2002, na forma ao
seguinte.
EMENDA Nº 1 – PLEN (Substitutivo)
Dispõe sobre o limite de comprometimento da receita líquida real do Estado
do Rio Grande do Sul, no contexto da implementação do contrato de que trata a
Resolução nº 64, de 1998, do Senado Federal.
O Senado Federal resolve,
Art. 1º O valor referente aos resgates, efetuados
a partir de 31 de maio de 2000, de títulos públicos
emitidos pelo Estado do Rio Grande do Sul, após 13
de dezembro de 1995, para o pagamento de precatórios judiciais, serão deduzidos do valor apurado como
limite máximo de comprometimento fixado no art. 20,
inciso V, alínea b, da Resolução nº 64, de 1998.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala da Comissão, – Senador Romero Jucá,
Relator.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O parecer é favorável, nos termos da Emenda nº 1, que oferece.
Cópia do parecer encontra-se à disposição das
Srªs e Srs. Senadores em suas respectivas bancadas.
A Presidência esclarece ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas à proposição até o encerramento da discussão.
Discussão em conjunto do projeto e do substitutivo em turno único.
Com a palavra o Senador José Fogaça para discutir.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (Bloco/PPS – RS. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em
boa hora o Senador Pedro Simon e a Senadora Heloísa Helena apresentaram esse projeto de resolução
na Comissão de Assuntos Econômicos. É importante
esse parecer favorável do Senador Romero Jucá,
porque se trata de uma situação similar àquela do
Estado de Alagoas que aprovamos na semana passada. E por que assinou a Senadora Heloísa Helena?
Penso que o Governo do Rio Grande do Sul pediu a S.
Ex.ª que assinasse porque na semana passada o
Estado de Alagoas foi beneficiado com uma resolu-
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ção semelhante a essa, o que, no meu entendimento,
foi justo.
Trata-se de medida que aliviará os cofres do Rio
Grande do Sul e permitirá mais investimentos, uma
vez que não seria justo que o Estado não pudesse deduzir o valor dos precatórios judiciais do valor apurado como limite máximo do comprometimento da receita líquida no pagamento de suas dívidas.
Aprovada essa resolução, o Rio Grande do Sul
poderá fazer essa dedução e, evidentemente, isso é
justo porque, quando foi feita a CPI dos precatórios, o
Relator analisou o comportamento da Secretaria da
Fazenda do Rio Grande do Sul e constatou a mais absoluta lisura do Secretário da Fazenda, Cézar Buzatto, e do Governador Antônio Britto na condução dos
negócios da Fazenda relativos aos precatórios judiciais. Portanto, o atual Governador do Rio Grande do
Sul , Olívio Dutra, do PT, que se elegeu em oposição a
Antônio Britto, ao alegar esse direito de similitude
com Alagoas também fundamentou o pedido na lisura
dos negócios da Fazenda do Rio Grande do Sul relativos aos precatórios judiciais. Portanto, todas as razões são positivas para aprovarmos o projeto de resolução.
Esse Governo pede com justeza, e o anterior
agiu com integridade. Portanto, conclamamos o Plenário do Senado a votar favoravelmente a esse projeto de resolução, que teve a assinatura também de
uma figura importante no País porque é credenciado
para a Presidência da República. Refiro-me ao Senador Pedro Simon. Temos certeza de que o Senado
aprovará a matéria.
Durante o discurso do Sr. José Fogaça, o Sr. Romeu Tuma, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Carlos
Wilson, 1º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Continua a discussão.
Há ainda oradores inscritos? (Pausa.)
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Senadora Heloísa Helena V. Ex.ª não está inscrita, nem o Senador Pedro Simon, mas inscreverei V. Exªs, assim
como a Senadora Emilia Fernandes.
Quem gostaria de se inscrever primeiro? (Pausa.)
Tem a palavra a Senadora Heloísa Helena.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL.
Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-
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te, o Senador Pedro Simon e eu – outros senadores
do Rio Grande do Sul, tais como a Senadora Emilia
Fernandes, nossa companheira no Bloco da Oposição poderiam tê-lo feito – assinamos simplesmente
porque somos titulares da Comissão de Assuntos
Econômicos, razão pela qual estamos até mais perto
da discussão do tema.
Teço algumas considerações e mostro a diferença entre os Estados de Alagoas e o do Rio Grande
do Sul em relação a esse assunto. Nos dois casos,
trata-se de dívida mobiliária. Entretanto, o caso do Rio
Grande do Sul, já transformado em precatórios, é
completamente diferente do banditismo e da vigarice
política realizada no Estado de Alagoas em relação
aos chamados títulos, uma sopa de letrinhas onde
muitas personalidades do mundo financeiro ganharam dinheiro à custa da miséria do povo. O processo
também é diferente porque, no caso da rolagem de
Alagoas, aumentou-se o endividamento do Estado
em um bilhão e duzentos milhões de reais, dinheiro
utilizado para pagar bandido. Nesse caso específico,
os precatórios de 58 milhões de reais permanecerão
dentro do limite da dívida. Como foi dito anteriormente, é um processo absolutamente sério. Não estamos
defendendo o Governador do Rio Grande do Sul porque isso aconteceu não durante sua administração,
mas na anterior, ainda do PMDB. Mesmo assim, a
CPI dos Precatórios legitimou como precatórios. No
caso de Alagoas, não havia precatórios. Era um processo fraudulento, em que inventaram uma lista de
precatórios. E nem assim foram pagos. Muitas pessoas, bandidos, ganharam dinheiro. Apenas para diferenciar, significa incorporação da dívida no limite. O
caso é completamente diferente.
Era apenas isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon, para discutir.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Senadora Heloísa Helena, que se está transformando aos
poucos numa Senadora nacional, e eu, que represento os dois outros Senadores do Rio Grande do Sul,
identificamo-nos na defesa desse projeto com a extraordinária Senadora Emília Fernandes e o grande
Senador José Fogaça.
Em 20 de dezembro de 1995 e 29 de outubro de
1997, o Estado do Rio Grande do Sul emitiu Letras Financeiras do Tesouro do Estado decorrentes, respectivamente, da 7ª e 8ª parcelas de precatórios judiciais,
conforme facultado pelo art. 33 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição de 88.
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Em que pese tais títulos haverem sido considerados legítimos pela ”CPI dos Precatórios“, não foram
incluídos no refinanciamento previsto na Resolução
nº 64, de 1998, do Senado Federal, em razão da Lei
nº 9.496, de 11 de setembro de 1997.
Por ocasião de seu vencimento, as Letras, cujo
valor atualizado é de R$ 53 milhões, não puderam ser
roladas, em virtude da expressa proibição de rolagem
dos títulos emitidos para o pagamento de precatórios
judiciais estabelecida pela Resolução nº 78, de 1998,
que regulava o endividamento dos Estados e Municípios.
Entretanto, posteriormente, o Senado veio a flexibilizar a rolagem dos títulos emitidos para o pagamento de precatórios, inclusive aqueles que haviam
sido considerados irregulares pela CPI dos Precatórios, que, repita-se, não é o caso do Estado do Rio
Grande do Sul.
Recentemente, há duas semanas, o Senado
aprovou Resolução que autoriza a inclusão dos valores pagos pelo Estado de Alagoas com o refinanciamento de títulos emitidos para o pagamento de precatórios judiciais dentro do limite de comprometimento
de sua Receita Líquida Real.
Em face da analogia da situação apresentada
pelo Rio Grande do Sul em relação a Alagoas, a Senadora Heloísa Helena, eu e a representação do Rio
Grande do Sul apresentamos projeto de resolução
propondo que também os valores desembolsados
pelo Estado do Rio Grande do Sul sejam incluídos no
limite do comprometimento previsto para a dívida do
Estado, dando-se, assim, o mesmo tratamento aos
dois Estados.
Defendo com muita tranqüilidade esse projeto.
As Senadoras Emilia Fernandes e Heloísa Helena
são correligionárias, mas o Fogaça e eu não. Nem por
isso deixamos de reconhecer que o projeto é justo, é
importante, é necessário.
Agradecer especialmente ao Senador Romero
Jucá, a quem pedi a gentileza de estudar com carinho
esse projeto. Sei que S. Exª fez um esforço enorme
junto à Receita, à Secretaria de Fazenda, para poder
dar o voto aqui neste momento.
Assim, nós todos, com muita satisfação, votaremos favoravelmente ao projeto.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Continua a discussão.
Concedo a palavra à Senadora Emilia Fernandes.
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A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS.
Para discutir. Sem revisão da oradora) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Bancada do Rio Grande
do Sul já se manifestou por meio de dois Senadores,
e o PT também, com a manifestação da Senadora
Heloísa Helena. No entanto, é fundamental que também reforcemos o apoio do Plenário do Senado.
Em primeiro lugar, queremos agradecer aos integrantes da Comissão de Assuntos Econômicos
pela agilidade, solidariedade e eficiência. Agradecemos também aos Líderes, ressaltando a urgência solicitada e aprovada ontem, porque essa matéria, regimentalmente, entraria na pauta somente na terça-feira que vem para a votação final. Pela importância da
matéria e pelas tratativas feitas muitas vezes junto ao
Senador Romero Jucá, Líder do Governo e relator da
matéria, pedimos a manifestação pública e o apoiamento dos Líderes de vários partidos do bloco de
oposição e, também, da base do Governo para reduzir o interstício. Por isso, está na pauta de hoje. Tudo
isso deve ser registrado, reconhecido. Agradecemos
em nome do povo gaúcho.
Sr. Presidente, a autorização que estamos dando ao Rio Grande do Sul é importante, no sentido de
deduzir do limite dos desembolsos feitos a partir de
31 de maio de 2000, com resgate dos títulos públicos
emitidos após 3 de dezembro de 1995, para o pagamento dos precatórios judiciais.
Os precatórios do Rio Grande do Sul foram os
únicos considerados altamente legítimos pela CPI
dos Títulos Públicos, em que trabalhamos, analisamos e investigamos. E lá constatamos uma série de
irregularidades e, mais do que isso, uma cadeia que
se montava nacionalmente para fraudar precatórios
e, portanto, retirar dinheiro público para uma fonte de
corrupção.
Estamos alertando de que precisamos fazer
uma reavaliação, uma redefinição do cálculo para o limite máximo do comprometimento da receita real do
Rio Grande do Sul no âmbito do refinanciamento das
dívidas mobiliárias e contratuais do Estado. Trata-se
de um montante atualizado na ordem de R$53 milhões, que ficou fora da renegociação global das dívidas do Estado do Rio Grande do Sul. Esse dinheiro é
necessário para o povo gaúcho, para a aplicação em
questões sociais, na educação, na saúde e no encaminhamento de projetos da mais alta relevância que o
Rio Grande do Sul, por meio do Governo Olívio Dutra,
vem desenvolvendo no nosso Estado.
Queremos garantir essas condições isonômicas, ressaltando, porém, a lisura do que estamos propondo em relação a títulos públicos no Estado do Rio
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Grande do Sul. Por isso, desejamos que o Rio Grande
do Sul continue avançando, fazendo realmente a diferença e esta análise, com uma visão econômica mas
de solidariedade.
Por uma questão de justiça ao que o Rio Grande
do Sul está fazendo quanto a essa questão, é importante e necessário o apoiamento do Plenário desta
Casa.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Continua a discussão.
Concedo a palavra ao Senador José Eduardo
Dutra.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quando da discussão
da renegociação da dívida de Alagoas, ocorrida nesta
Casa na semana passada – a partir até mesmo da intervenção de alguns Senadores que diziam que a situação era semelhante à do Rio Grande do Sul e que
estaríamos votando o caso de Alagoas na semana
passada e, na semana seguinte, o Rio Grande do Sul
–, ao fazer minha intervenção, fiz questão de dizer
que eram situações diferentes. Afirmei que não dizia
aquilo como elogio ao atual Governador, mas como
justiça em relação ao anterior, já que os títulos haviam
sido emitidos no governo anterior.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, parece-me que este agora é o último caso de renegociação desses famigerados títulos. Já votamos Alagoas,
Pernambuco, Santa Catarina, enfim, este assunto
está encerrado no Senado. Entretanto, não se enganem as Srªs e os Srs. Senadores: esta Casa, como
Casa da Federação, será chamada a rediscutir, no
ano que vem, a situação dos Estados. Com certeza
todos os Governadores, entre os quais muitos que
hoje exercem o cargo de Senador – incluindo a mim,
se o povo de Sergipe assim o desejar –estarão aqui
na condição de governador, tentando renegociar o
tratamento relativo aos Estados.
Existem, em tramitação nesta Casa, alguns projetos que tratam desse assunto. Basta fazer as contas, Sr. Presidente, e isso vale para todos os Estados:
somando-se a despesa de pessoal, que está em torno de 60%, a vinculação com a saúde, com a educação – e vejam que sou a favor das vinculações, e o
comprometimento de 15% da receita líquida com o
pagamento dessa renegociação, não sobra dinheiro
para os Governos investirem. É uma aritmética muito
simples.
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Então, já que não há como, pelo menos a curto
prazo, reduzir o percentual com o servidor, a vinculação com a saúde e a educação são constitucionais,
terá que se encontrar algum setor para fazer esse
ajuste. E o único em que é possível fazer esse ajuste é
no comprometimento da dívida. Não porque haja uma
intenção de dar calote mas o fato é que, quando houve a renegociação dessas dívidas com o Governo Federal, houve uma posição subserviente dos diversos
Governadores que aceitaram a renegociação naqueles termos.
É fato que havia dívidas imensas de alguns
Estados, é fato que em alguns casos essa dívida era
resultado da irresponsabilidade, da corrupção, de
obras inacabadas, agora, é fato também que, em alguns Estados, uma parcela expressiva, amplamente
majoritária dessa dívida foi resultado de uma política
de juros que não foi culpa dos Governadores, e sim
fruto de uma política econômica do Governo que triplicou, em alguns casos, a dívida existente.
Portanto, o próximo Presidente da República, os
próximos Governadores e esta Casa terão que se debruçar, no ano que vem, sobre essa discussão de um
novo pacto federativo, que inclui, quer queiram, quer
não, a renegociação dessa dívida. Alegarão que a Lei
de Responsabilidade Fiscal não permite, mas já fizemos aqui em alguns casos alguns ”jeitinhos“ em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal, inclusive nessas rolagens extraordinárias que estamos fazendo
agora.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, voto a favor do projeto pelos motivos expostos pelos oradores
que me antecederam. O Senado é a Casa da Federação, por isso, não pode fugir dessa responsabilidade,
deve estar preocupada com os interesses dos Estados Federados. No ano que vem, com certeza, a matéria será novamente discutida.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Senador
José Eduardo Dutra, V. Exª já faz um discurso como
futuro governador, já preparando o terreno.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Senador Pedro Simon, como eu disse, muitos
Senadores atuais estarão aqui ano que vem, inclusive
eu – se Deus quiser e o povo de Sergipe permitir –, e
solicitarão que a matéria seja discutida novamente.
Espero mais do que isso: que tenhamos um Presidente da República que leve essa matéria em consideração e haja de acordo com a Constituição, da qual
consta que vivemos numa República Federativa e,
por isso mesmo, não pode continuar havendo uma
política de centralização de recursos na mão da
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União e esta agindo como mero contador, alegando
não poder rever a questão por já ter feito a renegociação, aceita pelos então Governadores e aprovada
pelo Senado Federal. Fizemos alguns ajustes, mas,
com certeza, os próximos Governadores e Presidente da República, juntamente com o Senado Federal,
ano que vem, de uma vez por todas, resolverão esse
problema.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. José Eduardo Dutra, o Sr. Carlos Wilson, 1º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ramez Tebet, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a
discussão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 191, DE 2002
Nos termos do art. 311, inciso IV, do Regimento
Interno, requeiro preferência para votação do Substitutivo ao Projeto de Resolução nº 10, de 2002, de autoria da Senadora Heloísa Helena e do Senador Pedro Simon, que dispõe sobre o limite de comprometimento da receita líquida real do Estado do Rio Grande do Sul, no contexto da implementação do contrato
de que trata a Resolução nº 64, de 1998, do Senado
Federal.
Sala das Sessões, 18 de abril de 2002. – Senador Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em votação o requerimento de preferência para a votação do
substitutivo.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação o Substitutivo. (Pausa.)
Não havendo quem queira encaminhar, declaro
encerrado o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o substitutivo, está prejudicado o projeto.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação do vencido.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a
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redação do vencido, que será lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 275, DE 2002
(Comissão Diretora)
Redação do vencido, para o turno
suplementar, do Substitutivo ao Projeto
de Resolução nº 10, de 2002.
A Comissão Diretora apresenta a redação do
vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo
ao Projeto de Resolução nº 10, de 2002, que dispõe
sobre o limite de comprometimento da receita líquida real do Estado do Rio Grande do Sul, no contexto da implementação do contrato de que Trata a Resolução nº 64, de 1998, do Senado Federal.
Sala de Reuniões da Comissão, 18 de abril de
2002. – Ramez Tebet – Edison Lobão – Mozarildo
Cavalcanti – Carlos Wilson, Relator.
ANEXO AO PARECER Nº 275, DE 2002
Redação do vencido, para o turno
suplementar, do Substitutivo ao Projeto
de Resolução nº 10, de 2002.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte.
RESOLUÇÃO Nº , DE 2002
Dispõe sobre o limite de comprometimento da receita líquida real do Estado
do Rio Grande do Sul, no contexto da implementação do contrato de que trata a
Resolução nº 64, de 1998, do Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º O valor referente aos resgates, efetuados a partir de 31 de maio de 2000, de títulos públicos emitidos pelo Estado do Rio Grande do Sul,
após 13 de dezembro de 1995, para o pagamento
de precatórios judiciais, serão deduzidos do valor
apurado como limite máximo de comprometimento
fixado no art. 2º, inciso V, alínea b, da Resolução nº
64, de 1998, do Senado Federal.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Estando
a matéria em regime de urgência, passa-se à imediata apreciação da redação do vencido em turno suplementar.
A Presidência esclarece ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas à proposição até o encerramento da discussão.
Em discussão o substitutivo em turno suplementar. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Não havendo quem deseje encaminhar a matéria, encerro o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 4:
Segunda sessão de discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 87, de 1999, tendo como
primeiro signatário o Senador Romeu Tuma,
que altera dispositivo da Constituição Federal (§ 8º do art. 144 – constituição de guardas municipais), tendo
Pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Iris Rezende, sob nºs:
– 80, de 2001, oferecendo a redação
para o segundo turno; e
– 60, de 2002 (em reexame, nos termos dos Requerimentos nºs 167 e 168, de
2001), concluindo que, no âmbito daquela
Comissão, a matéria não pode sofrer modificações que envolvam o mérito.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 363 do Regimento Interno, a matéria constará da Ordem do Dia durante 03
sessões deliberativas ordinárias, em fase de discussão em segundo turno, quando poderão ser oferecidas emendas que não envolvam o mérito.
Transcorre hoje a 2ª sessão de discussão.
Em discussão a proposta. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, a matéria
constará da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa ordinária para prosseguimento da discussão.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 5:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 5, DE 2002
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do
Requerimento nº 178, de 2002 – art. 357
do Regimento Interno)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 5, de 2002 (nº 203/95, na
Câmara dos Deputados), que dá nova redação ao parágrafo 1º do artigo 222 da Constituição Federal, suprimindo-se o parágrafo 2º
do referido artigo, que trata da propriedade
de empresas jornalísticas e de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, tendo
Parecer sob nº 242, de 2002, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Romeu Tuma, favorável à
Proposta, com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ,
que apresenta, com voto contrário do Senador Roberto Requião e abstenções dos Senadores Osmar Dias e Jefferson Péres.........
A Presidência esclarece que, nos termos do
disposto no art. 358 do Regimento Interno, a matéria
constará da Ordem do Dia durante cinco sessões
deliberativas ordinárias em fase de discussão em
primeiro turno, quando poderão ser oferecidas
emendas assinadas por um terço, no mínimo, da
composição do Senado.
Transcorre hoje a primeira sessão de discussão.
Discussão, em conjunto, da proposta e das
emendas.
Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente
Senador Ramez Tebet, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, a presente proposição tem por objetivo alterar
o regime jurídico da propriedade de empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens.
A Constituição Federal estabelece, atualmente,
que:
a) a propriedade de empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e
imagens é privativa de pessoa física, ou
seja, brasileiros natos ou naturalizados há
mais de dez anos;
b) salvo partidos políticos e sociedades cujo capital pertença exclusivamente a
brasileiros – limitada essa participação a
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30% do capital social e ainda sem direito de
voto, é proibida a participação de pessoa jurídica no capital social das empresas em
questão; e
c) a brasileiros natos ou naturalizados
há mais de dez anos cabe a responsabilidade pela administração e orientação intelectual das empresas.
Essa questão já motivou algumas discussões
relevantes, de repercussão histórica, quando sob a
égide das Constituições de 1946 e de 1967, com a
redação dada pela Emenda n.º 1, de 1969 (art. 174),
vedava-se a propriedade de meios de comunicação
e de pessoas jurídicas, estrangeiros e, no caso da
Constituição de 1946, até mesmo a brasileiro naturalizados. À guisa de ilustração: no início da década,
questionava-se a nacionalidade de Samuel Wainer,
editor de a Última Hora, jornal de sustentação do
Governo Getúlio Vargas: no início dos anos 80, por
ocasião da outorgada concessão ao SBT, suscitaram-se dúvidas quanto a nacionalidade do Sr. Abravanel (Silvio Santos), proprietário e administrador
dessa empresa de comunicação.
A proposição básica busca:
1) autorizar a extensão do direito de propriedade a pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no País;
2) Permitir a participação, na forma da lei, e consoante comunicação ao Congresso Nacional, do capital estrangeiro nesta atividade, limitando-a porém a
30% do capital total e do capital votante. Refiro-me à
Emenda n.º 3, de redação da CCJ, de autoria do Senador José Fogaça;
3) Manter a responsabilidade editorial, seleção
e de direção de programação veiculadas a brasileiros
natos ou naturalizados há mais de dez anos; e
4) Submeter ao regime de concessão previsto
no art. 221 da Constituição Federal todos ”os meios
de comunicação social eletrônica, independentemente
da tecnologia utilizada para a prestação do serviço.“
Essas empresas, especialmente as de radiodifusão por sons e imagens, quando da discussão dessa modificação – sugerida de início pelo Deputado
Jaques Wagner (PT-BA), em 1995 – não encamparam a tese, ainda que tivessem sido uníssonas na defesa da posição do Governo de desnacionalização no
setor de telecomunicações
Hoje, quando meio e produto parecem convergir, dados os avanços tecnológicos no campo da telemática, as empresas de tevê e rádio sentem-se ameaçadas pela televisão e rádio por Internet, sob os auspícios dos grandes conglomerados telefônicos, por
exemplo, a TV Terra, produto do provedor de mesmo
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nome, vinculado à Telefónica, de origem espanhola.
Daí a proposta de facilitação da capitalização e sujeição dos ”meios de comunicação social eletrônica, independentemente da tecnologia utilizada“, ao sistema de concessões, para a prestação do serviço de
geração e transmissão de imagens e sons.
A restrição maior que se faz à preposição é a de
que a abertura das rádios e tevês ao capital estrangeiro importaria desvalorização da produção cultural,
artística e jornalística nacional. Ora, hoje, não obstante as fortes restrições societárias, a programação televisiva e radiofônica brasileira é fortemente dominada por enlatados e música estrangeira de qualidade
sofrível. Se essas mesmas empresas nacionais forem
engolidas pela nova onda de tevê e rádio por Internet,
mais grave se torna a situação, pois, para essa nova
tecnologia, nem sequer é exigida a concessão do poder público.
Durante a discussão da proposição, restou imperiosa a instalação do Conselho de Comunicação
Social, previsto no art. 224 da Constituição Federal e
regulado pela Lei nº 8.389, de 1991, para orientar o
Congresso Nacional na homologação das outorgas e
renovações de concessões, quanto á observância
dos princípios insculpidos no art. 221 da Constituição
Federal.
É necessário reiterar que ontem, pela manhã,
no gabinete do Presidente Ramez Tebet, houve uma
reunião de Líderes, à qual estiveram presentes o Relator, Senador Romeu Tuma, o Primeiro-Secretário,
Senador Carlos Wilson. Na ocasião, foi acertado que
o início da tramitação da matéria (hoje) deverá significar um esforço por parte dos Líderes e da Mesa para,
antes mesmo da votação em 2º turno desta Proposta
de Emenda à Constituição, haver a instalação do
Conselho de Comunicação Social, o que significa que
a comissão designada pelo Presidente Ramez Tebet,
composta pelos Senadores Carlos Wilson, Ricardo
Santos e Artur da Távola, com a ajuda dos demais
Senadores e, sobretudo, dos Líderes, deverá realizar
um esforço para poder haver a indicação dos membros do Conselho de Comunicação Social, segundo o
que está previsto na lei que regula a matéria. Este foi
o compromisso por todos acertado e foi o que levou o
Bloco da Oposição, por esta Liderança, a concordar
que se iniciasse, hoje, a tramitação da matéria mediante este compromisso.
Na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania ponderei que a proposição ainda padece de falhas. Apresentei emenda no sentido de que o proposto no §4º do art. 222 deveria avançar em relação ao
proposto no §5º, para que o Congresso Nacional fos-
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se ouvido e deliberasse sobre a pactuação de acordos de sócios e acionistas e sobre alterações de controle societário.
Eu demonstrei a minha preocupação quanto à
influência do capital estrangeiro na administração e
orientação intelectual. Impõe-se, sobretudo, que o
Poder Público, no plano federal, como poder concedente, monitore os acordo de acionistas e o estado do
controle societário para fins de observância das garantias previstas nos arts. 5º, XIV, 220 e dos princípios
insculpidos no Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias. 221, todos da Constituição Federal. Essa
contribuição busca atender tal preocupação em questão que não pode ser vista meramente como atividade econômica e sua viabilidade, mas como elemento
constitutivo de poder ideológico de uma comunidade
política.
Também apresentei emenda salientando a importância da previsão no âmbito constitucional da criação de uma agência reguladora, que era chamada
de Anacom pelo Ministro Sérgio Motta, cujas estrutura e atribuições seriam dispostas em lei, tendo competência em substituição ao Ministério das Comunicações para outorgar e renovar a concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da
complementariedade dos sistemas, privado, público e
estatal, cabendo a sua direção submeter o ato ao
Congresso Nacional.
É viável que, via emenda constitucional, estabeleça-se desde logo o primado do controle das concessões, permissões e autorizações no campo da radiodifusão por um desejável órgão regulador como se
nota na Emenda Constitucional nº 8, de 1995 e na
Emenda Constitucional nº 9, de 1995. Assim, o sistema de outorgas, previsto no art. 223, seria repassado
a um órgão regulador autônomo. Houve a solicitação
de diversos Senadores no sentido de que pudéssemos retirar essas emendas para que pudessem as
mesmas serem apresentadas numa outra forma para
que esta proposta de emenda à Constituição pudesse
ser votada ainda neste ano.
Atendi a esses apelos, retirando as emendas.
Entretanto, gostaria de reiterar o quão importante
será a realização do entendimento segundo o qual o
Conselho de Comunicação Social será designado e
instalado antes mesmo de completarmos em segundo turno a votação desta matéria.
Embora eu tenha relatado a reunião de ontem
entre o Presidente e os Srs. Líderes, avalio que, do
ponto de vista da opinião pública, dado o enorme interesse que existe sobre esta matéria, agradeceria se

05052

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

pudesse V. Exª sintetizar o entendimento havido na
reunião de ontem. Agradeceria porque, assim, V. Exª
estará prestando uma informação de grande relevância a todos que estão acompanhando a tramitação da
matéria.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador
Eduardo Suplicy, a palavra de V. Exª merece tamanha
credibilidade que me dispenso disso e endosso tudo
que V. Exª disse. Realmente, na reunião de ontem,
não somente eu, mas todos os Líderes, inclusive V.
Exª, assumimos a responsabilidade de instalar esse
Conselho. De minha parte, farei o possível para instalá-lo antes da votação do turno suplementar. É esse o
acordo que reafirmo somente porque V. Exª me indagou a respeito. Não havia necessidade de eu fazer
isso porque a palavra de V. Exª tem muita credibilidade.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Agradeço, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra o Senador Roberto Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Eu escutava, Sr.
Presidente, com atenção, o discurso do Senador Eduardo Suplicy e talvez, pela vez primeira, tenha ficado
perplexo com o acordo proposto e aceito. Tenho certeza de que com ou sem acordo V. Exª, que preside o
Senado, iria fazer cumprir a lei que determina a instalação do Conselho de Comunicação Social. Não consigo entender como se faz um acordo dando uma
contrapartida para que se cumpra uma lei.
Por outro lado, se a participação do capital estrangeiro na mídia brasileira é altamente questionável
e muito perigosa – vejamos o que aconteceu na Venezuela na semana que passou: a derrubada de um governo pela mídia, dominada por interesses que não
eram os venezuelanos –, o Conselho de Comunicação Social, consagrado na legislação, não tem força
nenhuma. É uma espécie de unidade de comitês de
fábrica de trabalhadores com os patrões. E, cá entre
nós, Sr. Presidente, a comunicação social, o processo
de formação cultural e o processo civilizatório de um
país é mais importante do que os assuntos que devam ser tratados entre patrões e empregados, pois
envolve a sociedade inteira. Por isso, na minha humilde opinião, tem que ser tratada pelo Congresso Nacional, que é o representante do povo.
Que se instale o Conselho como órgão auxiliar
do Congresso Nacional não me parece tão mau assim. Mas trata-se de um Conselho pífio, que não delibera, apenas aconselha. É praticamente um Conse-
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lho informal, que poderia estar reunindo-se hoje para
fazer algumas sugestões a nós, Parlamentares.
Entretanto, a participação do capital estrangeiro
na imprensa nacional é terrível, porque há cinco ou
seis grandes grupos que dominam a mídia no mundo.
Havendo essa participação, seguramente, num período muito curto de tempo, estarão dominando também
a mídia brasileira.
A cada dia, adquirimos a experiência de que só
conseguimos falar ao Brasil, de forma clara, franca,
leal e persistente, utilizando essa magnífica televisão
do Senado Federal. A televisão privada ora nos abre
algum espaço, ora não, navegando ao sabor dos seus
interesses e envolvimentos no mercado, nos seus financiadores e nas grandes empresas.
Por esse motivo, não entendo a troca que fez a
Liderança do PT no plenário, esta manhã, e, privadamente, numa discussão entre os Líderes. Trocou-se
um Conselho pífio pela orientação e domínio da mídia
brasileira. Está-se sacrificando o processo cultural em
nome da montagem de uma estrutura corporativa e
insignificante.
Que fique claro o meu voto, aparentemente derrotado no Congresso Nacional. Não será por meio do
meu voto, deste Senador do Paraná, que abriremos a
mídia brasileira para o capital estrangeiro, que vem
sem nenhuma triagem prévia. Basta que exista recurso e ele associar-se-á às empresas brasileiras.
Haverá, então, no Senado Federal, como órgão
auxiliar, em troca desse absurdo, um grupo de funcionários de televisões, representantes de sindicatos de
trabalhadores na mídia e de patrões. Trata-se de um
absurdo absoluto que se concretizará apesar do meu
protesto, que deve ser, no entanto, registrado com
toda a clareza.
Fiz uma proposta alternativa, que era resolver o
problema de caixa e de solvência das empresas brasileiras, havendo a possibilidade de ingressarem no
processo, capitalizando essas empresas, pessoas jurídicas pertencentes a brasileiros, ou seja, a nacionais.
A proposta foi arquivada.
Destarte, deixo registrada a minha perplexidade
em relação a esse comportamento da Liderança do
Partido dos Trabalhadores, que tanto admiro. Digo
sempre que sou um peemedebista com um coração
petista, de centro-esquerda e nacionalista. Todavia,
não consigo entender – e explicação alguma esclareceria a questão – que tipo de negócio a Liderança do
PT fez neste momento. É um procedimento em que
ganha uma corporação e perde o Brasil.
Sr. Presidente, é o desabafo que poderia fazer.
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O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Senador Roberto Requião, permite-me V. Exª um aparte?
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Sr.
Presidente, não sei se cabe, nesta discussão, a possibilidade de um aparte ao Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Evidentemente, Excelência, já que a matéria está em
discussão.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – É cabível
o aparte, mas o tempo de V. Exª está esgotando-se.
Peço ao Senador Eduardo Suplicy a maior rapidez
possível, pois hoje estamos rigorosamente seguindo
o horário.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Com a aquiescência da Mesa, ouço V. Exª com prazer, Senador Eduardo Suplicy, para que tente explicar-me o inexplicável.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Senador Roberto Requião, V. Exª sabe o respeito e admiração que lhe tenho. V. Exª tem sido um dos Senadores
que, na maioria das vezes, mais está próximo das
ações do Partido dos Trabalhadores. Em primeiro lugar, saliento que o entendimento havido foi o mais
transparente possível e resultou não apenas da reunião ocorrida ontem entre o Presidente e os Líderes
mas, também, do entendimento havido desde a decisão na Câmara dos Deputados. Ao tramitar naquela
Casa a matéria, foi considerada a importância de, antes de a votação se completar no Senado Federal, a
Mesa do Congresso Nacional cumprir com o que estabelece a Constituição Federal. V. Exª, de um lado,
afirma a importância de se obedecer à Constituição,
com a instalação do Conselho de Comunicação Social, e, ao mesmo tempo, se rebela contra o que estabelece a Constituição, previsto que é o Conselho. Estou
de acordo com V. Exª de que o Conselho de Comunicação Social, tal como previsto pela Constituinte, talvez não seja o melhor. É possível que necessite de
aperfeiçoamento. O importante será cumprirmos o
que estabelece a Constituição Federal, atrasados 14
anos, e instalarmos o Conselho. Se não servir aos
propósitos imaginados pela Constituinte, então façamos a revisão. Vamos transformar o Conselho. Há
idéias nesse sentido. Mas V. Exª primeiro cobra que
se cumpra o que estabelece a Constituição. Depois,
diz que o que lá está disposto não servirá para nada.
Ora, então V. Exª quer que se faça algo que não servirá para nada? Então, V. Exª deveria estar apresentando uma proposta de emenda à Constituição para modificar a existência do Conselho de Comunicação Social, mas avalio que seria importante colocarmos em
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prática o que há 14 anos não se fez, para, então, examinarmos se vai funcionar ou não. A Mesa do Congresso e V. Exª têm toda a liberdade de sugerir...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet. Fazendo
soar a campainha.) –Senadores Eduardo Suplicy e
Roberto Requião, o tempo de V. Exªs está esgotado.
Peço a V. Exª que conclua o aparte e concedo
trinta segundos ao Senador Roberto Requião para
responder.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Vou
apenas completar a frase. V. Exª tem toda a oportunidade e liberdade de indicar os nomes para o Conselho de Comunicação Social para que ele possa servir
a alguma coisa, em vez de simplesmente criticar algo
que, até hoje, não havia sido objeto de suas ponderações, a não ser relacionadas a essa PEC.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Vamos aos meus trinta segundos.
Eu havia anunciado, por antecipação, que o Senador Eduardo Suplicy tentaria explicar o inexplicável.
Não me oponho ao Conselho. Critico a sua formação,
que é inócua. Só falta o Senador Eduardo Suplicy propor também a participação de jornalistas estrangeiros
no Conselho de Comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao Senador Roberto Saturnino.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Sem Partido –
RJ. Para discutir. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, voltarei à tribuna na
próxima semana, com mais tempo e com mais proximidade da votação dessa matéria, para discuti-la com
mais atenção e mais elementos.
Entretanto, a intervenção do Senador Roberto
Requião produziu-me o impulso de, desde logo, declarar que o meu voto também será contrário a essa
emenda. Compreendo, respeito todas as posições tomadas pelos partidos políticos, até mesmo pelo PT,
que em breve será o meu partido; mas, num quadro
de atividade política em que a mídia pauta todas as
ações, faz as cabeças e produz as opiniões, essa é
uma questão fundamental para a democracia no
mundo todo, não só no Brasil. A hegemonia da mídia
na formação da pauta política e da opinião pública é
uma questão a ser resolvida pela democracia.
A mídia toda, por unanimidade, fechou questão
na venda dos seus ativos ao capital estrangeiro. As
empresas estão falidas e, em situação pré-falimentar,
recorrem ao capital estrangeiro pensando que vão se
salvar. Todas estão pensando que se salvarão. O que
acontece é que uma, duas, no máximo três empresas
serão escolhidas pelos investidores estrangeiros.
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Nessas, eles investirão; as outras desaparecerão. A
concentração da mídia vai se aprofundar ainda mais,
e a influência de interesses externos, que estiveram
presentes agora nesse lamentável golpe dado na Venezuela como muito bem lembrou o Senador Roberto Requião –, estará muito mais forte no Brasil. Já
está hoje.
Também não vamos dizer que a mídia brasileira
é imune à pressão do capital estrangeiro. Ela não é
imune porque o capital estrangeiro é o grande anunciante, o grande fornecedor de receita para essa empresa. Mas é claro que, com a participação no capital
das empresas o recurso escasso é justamente o capital , quem tem o recurso escasso tem o poder.
Dessa forma, vou votar contra. Mas vou me estender mais, vou me dar mais razões e mais alegações na próxima semana, porque teremos na pauta
cinco dias para discussão dessa emenda. Hoje, só
estou adiantando a minha posição e dizendo que
compreendo os diversos entendimentos. Não vou discutir nem com o Senador Suplicy nem com qualquer
outro Líder partidário, porque entendo as razões perfeitamente. E penso também que essa presença do
capital estrangeiro já é muito forte atualmente. Apenas manterei minha posição, que é histórica. Tenho
uma história política ligada ao enfrentamento da influência e da presença de capital estrangeiro na mídia
brasileira. Fui muito prejudicado por isso. Fui profundamente prejudicado na minha vida política por ter
assumido essa posição há mais de vinte anos. Mas
vou mantê-la, até por essa razão de natureza histórica e por convencimento mesmo, que, aliás, é muito
mais profundo hoje do que lá pelo ano de 1966, quando tomei essa posição pela primeira vez e, por isso,
fui alijado do noticiário da maior empresa jornalística
de nossa terra.
Enfim, quero só avançar num ponto referente à
posição que assumirei na hora da votação. Prometo
discutir esse assunto com mais vagar, com mais razões, com mais fundamentos. Só senti necessidade
de dar essa prévia do meu pronunciamento em razão
do que disse o Senador Requião e tendo ele se referido à questão da Venezuela. Esse é outro assunto que
pretendo abordar da tribuna, mas ainda não tive oportunidade de fazê-lo. Não está fácil para mim, sem partido, usar a tribuna do Senado. Mas vou conseguir um
espaço para falar também sobre o golpe da Venezuela. A mídia teve participação decisiva nessa quartelada vergonhosa, que felizmente resultou em nada.
Era só isso que eu queria dizer por enquanto, Sr.
Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao ilustre Senador Luiz Otávio.
O SR. LUIZ OTÁVIO (Bloco/PPB – PA. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, essa proposta de emenda constitucional, já aprovada na Câmara dos Deputados e muito
discutida nas Comissões, principalmente desta Casa,
dá uma importância muito grande ao setor de comunicações do nosso País.
Alguns dos Senadores já anunciaram o voto.
Também anuncio o meu, que será favorável à aprovação dessa PEC. Sou favorável porque entendo que,
queiramos ou não, a globalização é uma realidade, e
brevemente estaremos ligados ao mundo todo, principalmente com a América do Norte, por intermédio da
Área de Livre Comércio das Américas.
Considerando-se o Mercado Comum Europeu,
a experiência vivida na Europa mostra claramente o
que aconteceu com o poder econômico relacionado a
empresas com necessidade de grande investimento
de capital. Isso ocorreu até mesmo num setor muito
importante da economia européia, o da construção civil. As grandes empresas locais, regionais, estaduais
e até mesmo nacionais foram praticamente extintas,
enquanto as multinacionais absorveram aquele mercado. Isso aconteceu, primeiramente, porque o custo
do dinheiro nos países individuais sempre é muito
maior do que o daqueles países que detêm o maior
capital financeiro.
A exemplo do que ocorreu na Europa, as empresas de grande poder de capital, incluindo as associadas à indústria de equipamentos pesados, como
equipamentos de construção de estradas, dominaram o seu capital. E, da mesma forma, quando participaram das licitações públicas de grandes construções na Europa, concentraram, pelo poder do capital,
e venceram todas as licitações. E o que se fez? As
grandes empresas da construção civil foram transformadas em pequenas e médias empresas.
Isso ocorrerá também no Brasil e na América do
Sul, queiramos ou não. É uma questão de tempo. Por
quê? Dou um exemplo bastante prático e direto, como
é a minha forma de expressar idéias: a indústria Fiat
Allis, que fabrica equipamentos pesados para a construção civil, é de capital italiano. Essa empresa detém
uma fatia do mercado brasileiro. A partir do momento
em que vier a concorrer no mercado brasileiro, ela
terá a finalidade de fornecer, de vender seus equipamentos e com um capital muito mais barato do que o
dinheiro que sobrevive na nossa economia. Não se
pode comparar uma linha de crédito de 6% ao ano
com as linhas de crédito do nosso País, de 20 ou 30%
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ao ano. Assim, o que sucederá? Trata-se de uma realidade que já se deu na Europa e se dará aqui também.
Da mesma forma – é a matéria que estamos discutindo e vamos votar –, ocorrerá com os meios de
comunicação. As empresas de comunicação não vão
suportar sozinhas, principalmente as empresa familiares, como é a maioria das empresas nacionais, a
concorrência com o mercado, com os recursos, com o
capital, internacional. Então, é mais viável, mais correto que nós, brasileiros, Congressistas, tenhamos
oportunidade de avançar nesse setor, como já avançamos em outros, permitindo a entrada do capital estrangeiro nas empresas nacionais, para que elas possam, realmente, acompanhar a evolução dos tempos,
a moderna tecnologia. O capital mais barato poderá
gerar mais renda, poderá remunerar melhor nosso
trabalhador. Caso contrário, a dificuldade financeira
dessas empresas fará com que, todos os dias, muitos
trabalhadores da área de comunicação social brasileira sejam demitidos.
Isso ocorre em todo o País, não só em Brasília
ou no Estado do Pará, pois há falta de recursos, de investimentos em um setor importante, sério e necessário ao País. Esse é um setor que demanda recursos
e uma tecnologia que muda a todo instante, e o custo
é muito alto.
No Brasil, temos o exemplo atual em outra atividade: o transporte aéreo. Por que o transporte aéreo
enfrenta dificuldades? Não pretendo dificultar o entendimento, mas esclarecer que, da mesma forma
como precisam de capital estrangeiro para financiar e
pagar aeronaves e combustível internacional, algumas empresas têm problemas administrativos – mas
não admito que sejam todas. Algumas delas eram estatais e foram privatizadas; outras contam com a maioria do capital do Governo, são financiadas; outras
têm a maioria de seus acionistas de capital privado e
outra de capital estatal, mas têm a mesma dificuldade, o mesmo problema.
Tenho certeza de que essa será a solução encontrada pela maioria dos representantes do Congresso Nacional, sem pressão. Não queremos atender a muitos apenas para, amanhã, sermos protegidos de alguma forma, até porque, hoje em dia, graças
a Deus, não contamos mais com nenhuma proteção:
não temos pensão, imunidade, nem foro privilegiado.
Ao contrário, processos contra parlamentares encerram-se muito mais rapidamente.
Realmente estamos conseguindo o que a maioria da população brasileira quer: serviço de qualidade, abertura a todas as empresas para participarem
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da disputa do mercado, mostrando para o mundo que
o nosso País faz muita coisa boa. Na área de comunicação, por exemplo, todos os dias, empresas nacionais recebem prêmios por matérias jornalísticas que
são remetidas para todas as partes do mundo, feitas
com criatividade, com linha de treinamento e de especialização de pessoal. Nossas novelas, por exemplo,
são exportadas para outros países.
Como essa decisão, poderemos dizer firmemente que cumprimos o nosso papel, fizemos a nossa parte. Assim, amanhã, não poderemos ser considerados aqueles que atrapalharam o desenvolvimento, que criaram empecilhos para o setor que, por essa
complexidade, encontra-se em dificuldades. Ao contrário, o Congresso Nacional apresentou-se como aliado, aprovando uma medida que realmente pode sanear as empresas e criar novas alternativas.
Dar oportunidade para que o capital estrangeiro
faça parte desse setor, com certeza, é uma visão de
vanguarda. Certamente, o mesmo ocorrerá em outros
países – aliás, já ocorre na maioria deles.
No dia da audiência pública, questionei o Presidente da Associação Nacional de Jornais, o Dr. Mesquita, a esse respeito. S. Sª foi bem claro ao dizer que
são poucos os países que não têm essa liberalidade,
esse poder, esse direito. Os que não a têm são muito
menores do que o nosso e enfrentam dificuldades
muito maiores. Citou como exemplo o Paraguai. Os
grandes países e os países em desenvolvimento, os
que desejam crescer, que buscam melhorar, realmente têm condição de receber essa garantia, essa vantagem.
Muito obrigado.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Solicito a palavra para discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra a Senadora Heloísa Helena.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL.
Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, como o Senador Roberto
Saturnino disse, teremos mais tempo para discutir
esse tema.
É claro que não somos movidos, nesse debate, pelas nossas relações com a mídia local. Se assim fosse, seria uma situação, porque, como 99%
da mídia do meu Estado coloca meu mandato em
Mercúrio, bem distante do Planeta Terra – ainda bem
que vermelhinho – , é evidente que é uma situação
muito difícil.
Conheço a angústia de ver os meios de comunicação mentindo sobre determinados mandatos.
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Vê-se a foto no jornal do parlamentar que nada fez, da
luta que não travou e da causa que não defendeu.
Esse parlamentar aparece como se fosse o maior defensor, às vezes nem vem ao plenário, é faltoso e tem
uma síndrome de preguiça, mas mesmo assim aparece como o mais freqüentador do plenário. Apesar de
ser difícil, não é isso que nos move.
Acabei entrando na discussão por causa de um
debate que foi travado entre os Senadores Roberto
Requião e Eduardo Suplicy. Por uma questão de justiça, tenho obrigação de fazer a defesa do Senador
Eduardo Suplicy, porque o Senador Roberto Requião
foi irônico no final da sua fala. Embora eu concorde
com os argumentos do Senador Eduardo Suplicy,
devo dizer que S. Exª, como Líder do Bloco – e fizemos esse debate dentro do Bloco , que poderia estabelecer o debate para que fosse fechada questão no
Bloco, não o fez, porque sabe que alguns Senadores,
como o Senador Geraldo Cândido e eu, votaram contra a entrada do capital estrangeiro. S. Exª em nenhum momento fez qualquer menção para que fechássemos a discussão, embora a maioria do Bloco
votasse favoravelmente.
O Senador Eduardo Suplicy tem feito um esforço enorme pela instalação do Conselho, com o qual
ele concorda. Em nenhum momento defendeu que o
Conselho será a panacéia para todos os problemas
dos meios de comunicação. Sabemos que não o é,
mas sua instalação é um passo fundamental.
Tenho uma gigantesca discordância em relação
à entrada do capital estrangeiro no setor por vários
outros motivos que traremos ao debate.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, estamos
perdendo a oportunidade de debater o modelo de comunicação do nosso País. Qual é o modelo? Estamos
trabalhando as contas das empresas; trabalhamos o
”oxigênio“ financeiro para um modelo de comunicação absolutamente desqualificado.
Alguns setores de rádio, jornal e televisão conservam ilhas de produtividade, ilhas que reivindicam
assuntos culturais, produção nacional, extremamente
importantes. Mas a grande maioria, não. Vai da histeria religiosa até o tratamento da complexa subjetividade humana através da degradação absoluta por vários programas deste País. Infelizmente, o que consta
da Constituição em seu art. 221 não é cumprido por
falta de controle nosso inclusive. Esperamos que o
Conselho estabeleça mecanismos de controle para
essa situação.
Estabelece o art. 221 da Constituição Federal:
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Art. 221. A produção e a programação
das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios:
I – preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas:
II – promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente
que objetive sua divulgação;
III – regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei;
IV – respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.
Olha que coisa maravilhosa! É evidente que as
determinações constitucionais não são cumpridas,
porque, qualquer pessoa que se sente um pouco diante de uma televisão sabe que, com relação ao que
está na lei, existe um verdadeiro, um imenso abismo
entre o que foi conquistado e a realidade dos meios
de comunicação.
Espero que, com a instalação do Conselho, possamos ao menos obter alguns mecanismos fundamentais ao controle.
Eu me senti na obrigação de fazer esse registro
em razão do esforço do Senador Suplicy. S.Exa entende que, por ser de alta complexidade o tema, há
companheiros e companheiras que votam contra,
haja vista os argumentos aqui apresentados pelos
Senadores Roberto Requião e Roberto Saturnino.
Mesmo assim, o Senador Eduardo Suplicy, num gesto de grandeza política, liberou o Bloco para votar
como entendesse, sem exercer pressão sobre qualquer companheiro.
Qualquer pessoa sabe que o Senador Eduardo
Suplicy jamais iria propor a participação de jornalista
estrangeiro ou de quem quer que seja no Conselho.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
me concede um aparte?
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Pois não, Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Agradeço a solidariedade manifestada por V. Exª. Quero
me referir ao arroubo de linguagem com o qual o Senador Roberto Requião concluiu o aparte, mencionando que eu desejaria que jornalistas estrangeiros
integrassem o Conselho de Comunicação Social.
Para começar, no Brasil, a legislação impede que jornalistas estrangeiros trabalhem em empresas jornalísticas brasileiras. A profissão de jornalista é apenas,
segundo a lei, para jornalistas brasileiros nascidos no
Brasil ou naturalizados brasileiros. Isso é o que diz a
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lei. Eu gostaria de transmitir a V. Exª, Senadora Heloísa Helena, que o estabelecimento, no Regimento, de
discussão de matéria por cinco sessões no primeiro
turno e ainda a existência de segundo turno é justamente para fixar um tempo para reflexão. Para uma
proposta de tal envergadura e interesse, teremos
possibilidade de dialogar nesses cinco dias. Entendo
que precisamos aprofundar o debate, ouvir argumentos, como os expendidos pelos Senadores Roberto
Requião e Roberto Saturnino e por V. Exª, Senadora
Heloísa Helena. Considero que esta matéria necessita de maiores discussões. O Senador Roberto Saturnino e o Senador Roberto Requião referiram-se ao
episódio recente da Venezuela. Os jornais dos últimos três dias informam sobre o contato que o subsecretário de estado do governo norte-americano manteve com o empresário venezuelano Pedro Carmona,
presidente por dois dias; e sobre como os empresários se organizaram, sobretudo exercendo enorme influência sobre a mídia, para tentar derrubar o Presidente Hugo Chávez. Então, quando, na Câmara dos
Deputados, a Bancada do PT e do PC do B avaliaram
que era importante e definiram que, se fosse para
aprovar a participação em 30%, que, pelo menos,
toda a parte editorial ficasse sob controle de brasileiros, estavam pensando em questões como essas.
Trago este tema à discussão para registrar que o debate está em aberto. Inclusive precisamos formar a
nossa convicção até o quinto dia de discussão. Parabenizo V. Exª, Senadora Heloísa Helena, por trazer
mais elementos para o nosso debate.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Agradeço a contribuição de V. Exª, Senador Eduardo
Suplicy. Ainda teremos muito tempo para promover
este debate, discutir o modelo de comunicação, definir o significado do capital estrangeiro, quem é que,
de fato, forma opinião, atravessando mentes e corações no Brasil e no mundo todo. Certamente, é um
tema extremamente importante. Há coisas na lei que
são para nacionalista ver. Há coisas que são para alguns de nós observarmos, como se fossem fundamentais. A linha editorial será definida por alguém de
nacionalidade brasileira, como se isso realmente pudesse ser reproduzido num processo altamente criativo, dinâmico e complexo, que é o processo das comunicações em nosso País.
Trago essas reflexões apenas para iniciar a contribuição e não tenho dúvida de que faremos grandes
e importantes debates no plenário.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao eminente Senador Carlos Patrocínio,
para discutir.
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O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Sras e Srs Senadores, parece que esta matéria suscitará muita discussão no seio desta Casa. Aliás, é bom
que isso ocorra, porque é, de fato, uma matéria de interesse nacional.
Nós, que ainda não estudamos detidamente
esta proposta de emenda constitucional, seremos favoráveis à sua aprovação, porque a participação do
capital estrangeiro se limitará a 30%. E, o que é mais
importante, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania já decidiu que a responsabilidade editorial e
de direção de programação será exclusivamente de
brasileiros natos.
Portanto, Sr. Presidente, quem sabe se esta propositura não vem em boa hora, porque parece que as
nossas empresas estão todas em processo de falência. Isso acontece, por exemplo, com o serviço de aviação civil. Eu estava acompanhando o desenvolvimento de uma nova empresa – a GOL – que estava
ganhando mercado. Pensei que estivesse economicamente bem, mas agora vejo que está fechando um
balanço com um prejuízo de cerca de R$5 milhões. As
empresas de telefonia reclamam de prejuízos. Recentemente, esta Casa votou uma medida provisória
para ressarcir eventuais prejuízos do setor de distribuição e geração de energia elétrica em nosso País,
sobretudo de distribuição. Não sei o que está ocorrendo com essas grandes empresas que se fundem, pois
têm o beneplácito do Governo e ainda estão em situação difícil, às vezes falimentar. Parece-me também
que é o que se passa com o sistema de telecomunicações em nosso País, sobretudo concessionárias de
televisão, que todos vemos reclamando das dificuldades. A Rede Globo, por exemplo, acaba de se socorrer dos recursos do BNDES para poder fazer face aos
compromissos adquiridos quando o dólar estava paritário com o real, em nosso País.
Sr. Presidente, devemos salientar finalmente a
formação do Conselho de Comunicação Social. É necessário que a sociedade civil organizada do País
participe da programação das nossas emissoras de
rádio, de televisão e da imprensa escrita. Portanto,
proponho-me a ler detidamente essa proposta que
está sendo discutida amplamente nesta Casa. Mas,
em princípio, haveremos de dar o apoiamento a esta
matéria.
Era o que eu tinha a dizer.
Durante o discurso do Sr. Carlos Patrocínio, o Sr. Ramez Tebet, Presidente, deixa
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a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti, 4º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobres Colegas, quero dizer que em tese não vejo
coisa extraordinária nos meios de comunicação, de
acordo com o que está sendo previsto, em relação à
participação do capital estrangeiro. A legislação restringe essa participação em até 30%, quer dizer, o
controle ficará com o Brasil, com as empresas brasileiras. Isso vem aliviar as empresas nacionais que estão em dificuldade ou gostariam de competir no mundo, buscar uma tecnologia mais avançada e, às vezes, não têm recursos suficientes para isso porque
faltam os meios. Muitas estão em situação difícil; reconhecemos isso. Há os que defendem a tese de que
o Governo brasileiro deva socorrê-las. No entanto, temos muitas prioridades no Brasil. O Governo, por sua
vez, tem aplicado em certas finalidades não as mais
recomendáveis, reconhecemos isso. Mas se é possível aliviar os cofres do Governo e atender reivindicações maiores que atinjam a comunidade geral com
esses recursos e a possibilidade de os recursos estrangeiros virem a socorrer as empresas de comunicação, por que não? Desde que reste o controle nacional e, como prevê a legislação, até 30% para o capital estrangeiro – mais não pode –, não vejo problema
nisso.
Temos que ter a coragem de enfrentar essa situação, uma vez que estamos inseridos no contexto da
competição internacional. Mas cito a importância de
conversarmos, de dialogarmos de igual para igual
com o mundo. E a tecnologia e os conhecimentos estão avançando nessa direção.
Por outro lado, concordo com a tese da instalação do conselho. A Senadora Heloísa Helena e o Senador Eduardo Suplicy têm razão quando defendem o
papel do conselho, empenhado em verificar o conteúdo da comunicação, não enfatizando somente a sobrevivência e a situação financeira e econômica das
empresas. Entendo que o conselho deve tomar para
si a análise de todas as formas e do conteúdo da comunicação brasileira e prestar contas ao Congresso
Nacional, que detêm poderes para homologá-lo, bem
como deve representar a sociedade como um todo.
Esse, no meu entender, é o aspecto fundamental a
ser observado. De resto, não vejo por que não haver
participação do capital estrangeiro na comunicação
do Brasil.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Não há mais oradores inscritos.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima
sessão deliberativa ordinária para prosseguimento da
discussão.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Item 6:
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 129, DE 1995
Discussão, em turno único, do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 129, de 1995 (nº 3.207/97, naquela
Casa), de autoria da Senadora Benedita da
Silva, que regulamenta o procedimento de
titulação de propriedade imobiliária aos remanescentes das comunidades dos quilombos, na forma do art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, tendo parecer favorável, sob nºs 169, de 2002, da
Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador Geraldo Cândido.
Em discussão o substitutivo, em turno único.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Sem Partido –
RJ) – Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao Senador Roberto Saturnino
para discutir.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Sem Partido –
RJ. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, farei um breve comentário positivo sobre esse
projeto que votaremos. Ele representa uma forma, pequena porém importante, de avanço no reconhecimento, no ressarcimento de toda essa população africana, negra, incluindo seus descendentes, que vieram para o Brasil e foram decisivos na construção da
nossa riqueza e da nossa economia.
Muito se tem falado e discutido atualmente – até
em fóruns internacionais – sobre formas de reparações possíveis dessa clamorosa e cruel injustiça. Não
há adjetivo que qualifique o que foi a escravatura na
história da humanidade. Mas o fato é que se procuram
maneiras de ressarcir, de algum modo – até mesmo
simbólico – toda essa população que veio forçada
para o Brasil, tendo neste Pais produzido a base da
nossa economia.
O projeto, de autoria da hoje Governadora e então Senadora Benedita da Silva, cuida de uma pequena forma de ressarcimento, que é o procedimento de
titulação de imóveis para os remanescentes dos velhos quilombos, que representaram a reação da po-
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pulação negra e escrava no Brasil contra aquela injustiça terrível que foi a escravidão. O referido projeto
mereceu aprovação unânime no Senado Federal,
tendo, em seguida, sido remetido à Câmara dos Deputados. Naquela Casa, foi aperfeiçoado por um
substitutivo, que a nós retornou, e mereceu parecer
favorável do Senador Geraldo Cândido, sendo aprovado por unanimidade. Agora, o projeto chegou ao
plenário.
É o momento de nos regozijarmos publicamente
com a aprovação deste projeto, que está em sua etapa final, reconhecendo o trabalho da atual Governadora Benedita da Silva e parabenizando-a pela sua
iniciativa de grande alcance. Manifestando ainda a expressão de satisfação do Senado por essa pequena
colaboração no processo de reconhecimento do valor
da atividade da população negra escravizada no Brasil e de todos os seus descendentes.
Destarte ficam registrados este comentário e os
cumprimentos à Senadora Benedita da Silva, ao Senador Geraldo Cândido, que foi o Relator na Comissão de Assuntos Sociais, e a todos aqueles que colaboraram para a realização deste projeto que merecerá, certamente, a aprovação unânime do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Continua em discussão a matéria.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy para
discutir.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, também enfatizando os argumentos do Senador
Roberto Saturnino, congratulo-me com a então Senadora e hoje Governadora do Estado do Rio de Janeiro, Benedita da Silva, por este projeto que regulamenta o direito de propriedade das terras das comunidades remanescentes dos quilombos.
Trata-se de um resgate do direito de cidadania
de todos os negros e de todos aqueles que contribuíram para o desenvolvimento do País, por mais de três
séculos, com seu esforço, sem que tivessem remuneração e direito à liberdade.
Gostaríamos, também, de ressaltar a importância da colaboração dos Senadores Geraldo Cândido,
Ronaldo Cunha Lima, da Senadora Benedita da Silva
e daqueles que, na Câmara dos Deputados, colaboraram para o aperfeiçoamento desta proposição.
O Deputado Luiz Alberto, do PT da Bahia, chama-nos a atenção para a importância de o Presidente
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Fernando Henrique Cardoso sancionar este projeto
que agora completa a sua tramitação. É muito importante que Sua Excelência, que há poucos dias recebeu a Governadora Benedita da Silva, sancione este
projeto que foi aperfeiçoado pela Câmara e pelo Senado Federal.
O nosso voto é favorável.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Não havendo mais quem peça a palavra, encerro a
discussão.
A Presidência esclarece que, nos termos do art.
287 do Regimento Interno, o Substitutivo da Câmara
ao projeto de lei do Senado será considerado série de
emendas e votado separadamente por artigos, parágrafos, incisos, alíneas e itens em correspondência
aos do projeto emendado, salvo aprovação de requerimento para a votação em globo ou por grupo de dispositivos.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 192, DE 2002
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 287 do Regimento Interno,
requeiro votação, em globo, do Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado nº
129, de 1995 (nº 3.207/97, naquela Casa), de autoria
da Senadora Benedita da Silva, que regulamenta o
procedimento de titulação de propriedade imobiliária
aos remanescentes das comunidades dos quilombos,
na forma do art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Sala das Sessões, 18 de abril de 2002. – Geraldo Cândido.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Em votação o requerimento nº 192, de 2002, para votação, em globo, do Substitutivo.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Votação, em globo, do Substitutivo da Câmara.
(Pausa.)
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
É o seguinte o substitutivo aprovado:
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SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 129, DE 1995
(Nº 3.207/1997, naquela Casa)
Regulamenta o direito de propriedade das terras das comunidades remanescentes dos quilombos e o procedimento
da sua titulação de propriedade imobiliária, na forma do art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição de 1988.
O Congresso Nacional decreta:
TÍTULO I
Do Direito de Propriedade
Art. 1º Fica assegurado às comunidades remanescentes dos quilombos o direito à propriedade das
terras por estas ocupadas, nos termos do art. 68 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, devendo o Estado emitir-lhes os
respectivos títulos de propriedade na forma desta lei.
Parágrafo único. São terras ocupadas pelas comunidades remanescentes dos quilombos:
I – os territórios onda habitam, devidamente reconhecidos por seus usos, costumes e tradições;
II – as terras ocupadas pelas comunidades remanescentes dos quilombos, nos termos do art. 68 do
ADCT;
III – as áreas detentoras de recursos ambientais
necessários à conservação dos usos, costumes e tradições das comunidades remanescentes de quilombos, contíguas às áreas de que trata o inciso I;
IV – os sítios que contenham reminiscências
históricas dos quilombos.
Art. 2º Consideram-se comunidades remanescentes de quilombos, para fins desta lei, os grupos étnicos de preponderância negra, encontráveis em todo
o território nacional, identificáveis segundo categorias de auto-definição habitualmente designados por
“Terras de Preto”, “Comunidades Negras Rurais”,
“Mocambos” ou “Quilombos.”
TÍTULO II
Do Procedimento da Declaração de
Reconhecimento das Comunidades
Remanescentes dos Quilombos
CAPÍTULO I
Do Requerimento
Art. 3º O procedimento administrativo da declaração de reconhecimento das terras das comunida-
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des remanescentes dos quilombos será iniciado mediante requerimento formulado ao órgão federal ou
estadual competente.
Parágrafo único. O requerimento para instauração do procedimento administrativo de declaração de
reconhecimento, previsto no caput deste artigo, poderá ser formulado por escrito ou verbalmente, devendo
este ser reduzido a termo pelo órgão requerido.
Art. 4º São partes legítimas para requerer a instauração dos procedimentos administrativos:
I – as entidades legalmente constituídas, representantes das comunidades remanescentes dos quilombos;
II – qualquer membro da comunidade remanescente dos quilombos;
III – o Ministério Público e as associações de
que trata o art. 5º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de
1985;
IV – entidades representativas dos interesses
culturais, religiosos e políticos afro-brasileiros.
Art. 5º O Procedimento administrativo de declaração de reconhecimento de terras da comunidade
remanescente de quilombo, na forma prescrita nesta
Lei, poderá ser iniciado de ofício tanto pelo órgão federal como estadual competente.
CAPÍTULO II
Da Identificação, Delimitação e
Declaração de Reconhecimento
Art. 6º O Procedimento administrativo da declaração de reconhecimento, previsto no art. 4º, Título II,
desta lei, será constituído pelas fases de identificação, reconhecimento, delimitação e declaração.
Art. 7º Fica assegurado à comunidade remanescente de quilombo indicar representantes assim
como assistente técnico para acompanhamento de
todas as fases dos procedimentos administrativos da
declaração de reconhecimento.
Art. 8º O órgão competente, para instruir o procedimento, deverá elaborar estudos e levantamentos
históricos, geográficos, antropológicos, cartográficos
e memorial descritivo.
Parágrafo único. Durante todas as fases do procedimento haverá a participação de profissionais de
notório conhecimento técnico-científico, pertencentes
aos quadros técnicos de instituições governamentais,
associações civis e organizações não-governamentais com o objetivo de fornecer subsídios aos estudos
e levantamentos necessários.
Art. 9º No relatório técnico, destinado a orientar
todo o procedimento, elaborado pelo órgão competente, constarão:
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I – a identificação e a caracterização das terras
e sítios, a serem declarados Patrimônio Cultural Brasileiro, com suas respectivas plantas;
II - a denominação do imóvel identificado, informando no conjunto territorial da área delimitada da
comunidade as expressões “remanescentes de quilombos”, “área de preservação contígua” ou “sítio de
reminiscência histórica;”
III – a circunscrição judiciária ou administrativa
em que está situado o imóvel;
IV – o rol dos confinantes e de quem possuir justo título de propriedade da área demarcada;
V – tratando-se das áreas a que se refere o art.
1º e seus parágrafos, a identificação dos seus ocupantes, que, de acordo com esta lei, preencherem a
condição de reconhecimento das comunidades remanescentes dos quilombos e a identificação dos que
não se enquadram nesta lei;
VI – conclusão sobre o requerimento de pedido
da declaração de reconhecimento de comunidade remanescente de quilombo.
Parágrafo único. As plantas das áreas de comunidades “remanescentes de quilombos” a que se refere o parágrafo único do art. 1º serão elaboradas de
acordo com os requisitos da legislação sobre registros públicos.
Art. 10. Compete ao órgão competente, federal ou
estadual, emitir a declaração de reconhecimento das terras das comunidades remanescentes de quilombo nos
casos em que o relatório técnico conclua favoravelmente
ao pedido do requerimento previsto no art. 4º desta lei.
CAPÍTULO III
Da Titulação de Propriedade
Art. 11. Declarado o reconhecimento da área
como de comunidade remanescente de quilombo, o
órgão competente iniciará, de imediato e de ofício, os
procedimentos de titulação de propriedade.
Parágrafo único. O órgão competente terá o prazo
de trinta dias para iniciar o procedimento de titulação de
propriedade, sob pena de crime de responsabilidade.
Art. 12. Em caso de haver títulos hábeis de terceiros incidentes sobre as áreas a que se refere o art.
1º, o órgão competente dará início à ação de desapropriação cabível.
Art. 13. Nos casos de ocorrência de comunidades remanescentes de quilombos incidentes em terras devolutas federais ou estaduais, o processo será
remetido ao órgão da terras competente, para que
proceda à titulação da propriedade, na forma da legislação vigente, respeitadas as disposições desta lei.
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Art. 14. Caberá à comunidade disciplinar o uso
da terra demarcada, respeitadas as normas de proteção ao meio ambiente estabelecidas em lei e as práticas tradicionais do grupo, visando sempre à manutenção da identidade cultural deste.
Art. 15. É facultado ao órgão competente, concluídos os procedimentos administrativos de expedição de título de propriedade, titular as comunidades
beneficiadas de acordo com a manifestação destas,
nas formas dispostas a seguir:
I – em nome da entidade representativa da comunidade remanescente de quilombos, devidamente
constituída como pessoa jurídica e registrada em cartório do registro competente;
II – em condomínio, com cláusula de inalienabilidade.
CAPÍTULO IV
Das Garantias, dos Direitos Individuais e
Coletivos das Comunidades
Remanescentes dos Quilombos.
Art. 17. É reconhecido o direito ao pluralismo e à
diversidade das comunidades remanescentes dos
quilombos por meio do respeito à sua identidade e valores culturais.
Art. 18. Compete ao Poder Público, com a participação das comunidades remanescentes dos quilombos, garantir a proteção dos recursos naturais nas
terras de que trata o art. 1º desta lei, mediante:
I – recuperação dos recursos que tenham sofrido processos de degradação;
II – controle ambiental das atividades potencial
ou efetivamente lesivas ao meio ambiente;
III – programas de educação ambiental.
Art. 19. As comunidades remanescentes dos
quilombos, as associações por estas formadas, as
entidades de defesa da cultura e valores afro-brasileiros e o Ministério Público Federal são partes legítimas
para propor ações que visem a:
I – garantir a continuidade das comunidades remanescentes, como grupos étnicos afro-brasileiros, enquanto parcelas diferenciadas da população brasileira;
II – conservação da ocupação do título de propriedade;
III – garantir continuidade cultural da comunidade remanescente de quilombo mediante a preservação da memória dos remanescentes;
IV – impedir e punir atos lesivos ao meio ambiente praticados nas terras na forma desta lei.
Art. 20. O Ministério Público e associações de
que trata o art. 5º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de
1985, são partes legítimas para propor ação que vise
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ao reconhecimento de comunidades como remanescentes de quilombos.
CAPÍTULO V
Disposições Finais
Art. 21. Os trabalhos de identificação, reconhecimento e delimitação realizados anteriormente à promulgação desta lei poderão instruir os procedimentos
administrativos da declaração de reconhecimento,
desde que sejam adequados às disposições desta lei.
Art. 22. Para efeito de cumprimento do disposto
nesta lei, os órgãos fundiários e de preservação dos
valores culturais afro-brasileiros da União e dos Estados, assim como outros órgãos que tenham como objetivo o desenvolvimento de políticas públicas e infra-estrutura, disporão de orçamento para as ações
de desenvolvimento e concessão de crédito em favor
das comunidades tituladas.
Art. 23. É facultado aos órgãos competentes,
para o cumprimento das disposições desta lei, celebrar convênios, contratos, acordos ou instrumentos
similares de cooperação com órgãos públicos ou instituições privadas.
Art. 24. Para fins de política agropecuária, as comunidades remanescentes de quilombos receberão
dos órgãos públicos competentes tratamento especial envolvendo a abertura de linhas de crédito para financiamento de suas atividades produtivas e de infra-estrutura e assistência técnica.
Art. 25. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti, 4º Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Edison Lobão, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 7:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 420, de 2001 (nº
862/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo sobre Cooperação
nas Áreas de Proteção de Plantas e da Quarentena Vegetal, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da Romênia, em Brasília, em 25 de
julho de 2000, tendo
Parecer favorável, sob nº 86, de 2002,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador José Coelho.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
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Em votação o projeto nos termos do parecer.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 420, DE 2001
(Nº 862/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação nas Áreas de Proteção de Plantas e da Quarentena Vegetal, celebrado
entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da Romênia, em
Brasília, 25 de julho de 2000.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo sobre
Cooperação nas Áreas de Proteção de Plantas e da
Quarentena Vegetal, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da Romênia, em Brasília, em 25 de julho de 2000.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do inciso
I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 8:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 421, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 421, de 2001 (nº
863/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
da Federação da Rússia sobre Cooperação
na Área da Quarentena Vegetal, celebrado
em Moscou, em 22 de junho de 2000, tendo
Parecer favorável, sob nº 87, de 2002, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Roberto Saturnino.
Em discussão o projeto, em turno único.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Sr. Presidente, peço a palavra, para discutir.
(*) a íntergra do texto do Acordo encontra-se publicada no DSF
de 22-11-2001.
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – V. Exª
tem a palavra, para discutir.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, considero de valia extraordinária o
acordo bilateral entre Brasil e Rússia com relação a produtos agropecuários. Tivemos a honra de receber o parecer favorável do Senador Roberto Saturnino na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Apenas para reforçar, cita o Relator, em determinado momento: ”O acordo bilateral, negociado com a chancela
do Ministério da Agricultura, facilita e incrementa o comércio interpartes em um setor altamente vantajoso
para a economia brasileira, colaborando para a segurança produtiva“. Diz mais: ”resta-nos tratar o acordo
sob exame de instrumento de grande utilidade, neutralizando eventuais barreiras comerciais não tarifárias fundadas em questões fitossanitárias, tão em voga no comércio internacional“. E conclui o ilustre Senador Roberto Saturnino com seu voto favorável.
Por que eu gostaria de reforçar? Porque, atualmente, Sr. Presidente e nobres Colegas, o comércio
de produtos agropecuários com a Federação da Rússia cresceu enormemente. Segundo a Física, para
toda ação existe uma reação, e o problema da vaca
louca na Europa, de certo modo, favoreceu o Brasil.
Não apenas o meu Estado de Santa Catarina
mas o Brasil como um todo, principalmente no que
tange os produtos da suinocultura, da avicultura e
mesmo da bovinocultura, estão tendo um mercado
extraordinário, e, nos últimos 24 meses, subiu extraordinariamente a exportação para a Rússia.
Sr. Presidente, nobres Colegas, penso que esse
acordo fitossanitário entre os dois países é extraordinário para o Brasil, porque, além de oferecer mais
mão-de-obra, ajuda no equilíbrio da balança comercial.
Por isso eu gostaria de cumprimentar o Relator
e de registrar o nosso apoiamento a esta matéria que
estamos apreciando hoje.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Continua em discussão a matéria. (Pausa.)
Não havendo mais quem peça a palavra, declaro encerrada a discussão.
Em votação o Projeto de Decreto Legislativo nº
421, de 2001.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
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*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 421, DE 2001
(Nº 863/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Federação da Rússia
sobre Cooperação na Área da Quarentena Vegetal, celebrado em Moscou em 22
de junho de 2000.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Federação da Rússia sobre Cooperação na
Área da Quarentena Vegetal, celebrado em Moscou
em 22 de junho de 2000.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, assim como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 9:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 68, DE 2002
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Requerimento nº 177, de 2002 –
art. 281 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 68, de 2002 (nº
1.643/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à
Fundação Cultural Exército Brasileiro para
executar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Brasília,
Distrito Federal, tendo
Parecer favorável, sob nº 263, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Waldeck Ornelas, com abstenção
do Senador Geraldo Cândido.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o projeto.
(*) A íntegra do texto do Acordo encontra-se publicado no DSF,
de 22-11-2001

05064

Sexta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 68, DE 2002
(Nº 1.643/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Cultural Exército Brasileiro
para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Brasília, Distrito Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 185, de 19 de fevereiro de 2002, que outorga
permissão à Fundação Cultural Exército Brasileiro
para executar, por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivaniente educativos, na cidade de Brasília, Distrito Federal.
Art. 2º Este decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 10:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 435, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 435, de 2001 (nº
1.070/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à
Fundação João Paulo II para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Cachoeira Paulista,
Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 154, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Benício Sampaio, com abstenções
da Senadora Marina Silva e do Senador Geraldo Cândido.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – V. Exª
tem a palavra para discutir.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, estamos discutindo agora o projeto
de decreto legislativo que outorga permissão à Fundação João Paulo II, com sede na cidade de Cachoeira Paulista, Estado de São Paulo, para executar servi-
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ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
com finalidade exclusivamente educativa
Sr. Presidente, a Fundação João Paulo II tem
como presidente o Padre Jonas Abib e tem feito um trabalho extraordinário por este Brasil afora. Trata-se de
uma Fundação de direito privado, sem fins lucrativos e
com autonomia patrimonial, administrativa e financeira.
Seu objetivo principal é promover, mediante concessão
ou permissão, programas informativos, culturais e recreativos pela rádio e outros meios de comunicação.
Registre-se que a Fundação João Paulo II já é
concessionária dos serviços de radiodifusão sonora
em ondas médias e curtas, bem como permissionária
do serviço de retransmissão de televisão de caráter
educativo na referida cidade de Cachoeira Paulista e
tem como carro-chefe a TV Canção Nova que já está
infiltrada e enraizada por todos os cantos de nosso
País, fazendo com que seja uma empresa que pratica
o bem a nossa Nação.
Portanto, peço a aprovação deste projeto de decreto legislativo.
Obrigado.
Durante o discurso do Sr. Jonas Pinheiro,
o Sr. Edison Lobão, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Ramez Tebet, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Continua
em discussão a matéria. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o Projeto de Decreto Legislativo nº
435, de 2001.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 435, DE 2001
(Nº 1.070/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação João Paulo II para executar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Cachoeira Paulista, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ate a que se refere a Portaria nº 138, de 31 de agosto de 1999, que outorga
permissão à Fundação João Paulo II para executar,
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por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na cidade de Cachoeira Paulista, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 11:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 445, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 445, de 2001 (nº
750/2000, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Aliança do Tocantins a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Aliança do Tocantins, Estado do Tocantins, tendo
Parecer favorável, sob nº 214, de
2002, da Comissão de Educação, Relator
ad hoc: Senador Luiz Otávio.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 445, DE 2001
(Nº 750/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Alinça do Tocantins a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade da Aliança do Tocantins,
Estado do Tocantins.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 46, de 29 de fevereiro de 2000, que autoriza a Associação Comunitária Aliança do Tocantins
a executar, por três anos, seu direito da exclutvidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Aliança do Tocantins, Estado do Tocantins.
Art. 2º Este decreto LegisLativo entra em vigor
na data de ana publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 12:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 455, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 455, de 2001 (nº
1.142/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Rádio
Principal FM LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Valparaízo, Estado de Goiás, tendo
Parecer favorável, sob nº 137, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Lindberg Cury, com abstenção do
Senador Geraldo Cândido.
Em discussão o projeto, em turno único.
Concedo a palavra ao Senador Lindberg Cury,
para discutir.
O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tive a oportunidade de ser relator dessa proposta de criação da rádio
em freqüência modulada, Rádio Principal FM LTDA., que
vai levar a cultura principalmente na região do Estado de
Goiás, vizinha a Brasília, no limite do Distrito Federal com
o Estado de Goiás. Isso é muito importante para levar a
cultura até aquele determinado lugar.
Encaminho favoravelmente à aprovação do projeto porque conheço bem de perto o grupo que compõe a Rádio, liderado pelo Deputado Paulo Otávio, o
qual tem experiência nessa área em outro sistema de
radiodifusão.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Não mais
havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação.
As Sr.ªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 455, DE 2001
(Nº 1.142/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Principal FM Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Valparaízo, Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 178, de 27 de março de 2001, que outorga à
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Rádio Principal FM Ltda., para explorar, por dez direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão freqüência
modulada na cidade de Valparaízo, Estado de Goiás.
Art. 2º Este decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 13:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 460, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 460, de 2001 (nº
1.332/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga concessão à
Fundação Cultural Campos de Minas para
executar serviço de radiodifusão de sons e
imagens na cidade de São João Del Rei,
Estado de Minas Gerais, tendo
Parecer favorável, sob nº 138, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Francelino Pereira.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a
discussão.
Em votação o projeto.
As Sr.ªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 460, DE 2001
(Nº 1.332/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga concessão à Fundação Cultural Campos de Minas para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de São
João Del Rei, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 5 de julho de 2001, que outorga concessão à Fundação Cultural Campos de Minas para executar, por quinze anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de São João
del Rei, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 14:
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REQUERIMENTO Nº 140, DE 2002
Votação, em turno único, do Requerimento nº 140, de 2002, do Senador Waldeck Ornelas, solicitando o desapensamento do Projeto de Resolução nº 6, de 2002,
do de nº 81, de 1999, com o qual tramita em
conjunto.
Em votação o requerimento.
As Sr.ªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto de Resolução nº 6, de 2002, desapensado do de nº 81, de 1999, passa a ter tramitação autônoma. Em conseqüência, as matérias retornam à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e,
posteriormente, à Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Esgotadas as matérias constantes da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação final, que, nos termos do art.
320 do Regimento Interno, se não houver objeção do
plenário, será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício,
Senador Casildo Maldaner.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 276, DE 2002
(Comissão Diretora)
Redação final do Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do
Senado nº 129, de 1995 (nº 3.207, de 1997,
na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 129, de 1995 (nº 3.207, de 1997, na Câmara dos
Deputados), que regulamenta o procedimento de titulação de propriedade imobiliária aos remanescentes
das comunidades dos quilombos, na forma do art. 68
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Sala de Reuniões da Comissão, 18 de abril de
2002. – Ramez Tebet – Edison Lobão – Mozarildo
Cavalcanti – Carlos Wilson, Relator.
ANEXO AO PARECER Nº 276, DE 2002
Redação final do Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do
Senado nº 129, de 1995 (nº 3.207, de 1997,
na Câmara dos Deputados).
Regulamenta o direito de propriedade
das terras das Comunidades remanescentes dos quilombos e o procedimento da
sua titulação de propriedade imobiliária, na
forma do art. 68 do Ato das Disposições

Abril de 2002

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Constitucionais Transitórias da Constitui
ção Federal.
O Congresso Nacional decreta:
TÍTULO I
Do Direito de Propriedade
Art. 1º É assegurado às comunidades remanescentes dos quilombos o direito à propriedade das terras por essas ocupadas, nos termos do art. 68 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, devendo o Estado emitir-lhes os respectivos títulos de propriedade na forma desta lei.
Parágrafo único. São terras ocupadas pelas comunidades remanescentes dos quilombos:
I – os territórios onde habitam, devidamente reconhecidos por seus usos, costumes e tradições;
II – as terras ocupadas pelas comunidades remanescentes dos quilombos, nos termos do art. 68 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
III – as áreas detentoras de recursos ambientais
necessários à conservação dos usos, costumes e tradições das comunidades remanescentes de quilombos, contíguas às áreas de que trata o inciso I;
IV — os sítios que contenham reminiscências
históricas dos quilombos.
Art. 2º Consideram-se comunidades remanescentes de quilombos, para fins desta lei, os grupos étnicos de preponderância negra, encontráveis em todo
o território nacional, identificáveis segundo categorias de autodefinição habitualmente designados por
“Terras de Preto”, “Comunidades Negras Rurais”,
“Mocambos” ou “Quilombos”.
TÍTULO II
Do Procedimento da Declaração de
Reconhecimento das Comunidades
Remanescentes dos Quilombos
CAPÍTULO I
Do Requerimento
Art. 3º O procedimento administrativo da declaração de reconhecimento das terras das comunidades remanescentes dos quilombos será iniciado mediante requerimento formulado ao órgão federal ou
estadual competente.
Parágrafo único. O requerimento para instauração
do procedimento administrativo de declaração de reconhecimento, previsto no caput deste artigo, poderá ser
formulado por escrito ou verbalmente, devendo este
deve ser reduzido a termo pelo órgão requerido.
Art. 4º São partes legítimas para requerer a instauração dos procedimentos administrativos:
I – as entidades legalmente constituídas, representantes das comunidades remanescentes dos quilombos;
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II – qualquer membro da comunidade remanescente dos quilombos;
III – o Ministério Público e as associações de que
trata o art. 5º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985;
IV – entidades representativas dos interesses
culturais, religiosos e políticos afro-brasileiros.
Art. 5º O procedimento administrativo de declaração de reconhecimento de terras da comunidade
remanescente de quilombo, na forma prescrita nesta
lei, poderá ser iniciado de ofício tanto pelo órgão federal como pelo estadual competente.
CAPÍTULO II
Da Identificação, Delimitação e
Declaração de Reconhecimento
Art. 6º O procedimento administrativo da declaração de reconhecimento, previsto no art. 4º Título II,
desta lei, será constituído pelas fases de identificação, reconhecimento, delimitação e declaração.
Art. 7º É assegurado à comunidade remanescente de quilombo indicar representantes assim como assistente técnico para acompanhamento de todas as fases dos procedimentos administrativos da declaração
de reconhecimento.
Art. 8º O órgão competente, para instruir o procedimento, deverá elaborar estudos e levantamentos
históricos, geográficos, antropológicos, cartográficos
e memorial descritivo.
Parágrafo único. Durante todas as fases do procedimento haverá a participação de profissionais de
notório conhecimento técnico-científico, pertencentes
aos quadros técnicos de instituições governamentais,
associações civis e organizações não-governamentais com o objetivo de fornecer subsídios aos estudos
e levantamentos necessários.
Art. 9º No relatório técnico, destinado a orientar
todo o procedimento, elaborado pelo órgão competente, constarão:
I – a identificação e a caracterização das terras
e sítios, a serem declarados Patrimônio Cultural Brasileiro, com suas respectivas plantas;
II – a denominação do imóvel identificado, informando no conjunto territorial da área delimitada da
comunidade as expressões “remanescentes de quilombos”, “área de preservação contígua” ou “sítio de
reminiscência histórica”;
III – a circunscrição judiciária ou administrativa
em que está situado o imóvel;
IV – o rol dos confinantes e de quem possuir justo título de propriedade da área demarcada;
V – tratando-se das áreas a que se refere o art.
1º e seu parágrafo único, a identificação dos seus
ocupantes, que, de acordo com esta lei, preencherem
a condição de reconhecimento das comunidades re-
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manescentes dos quilombos e a identificação dos
que não se enquadram nesta lei;
VI – conclusão sobre o requerimento de pedido
da declaração de reconhecimento de comunidade remanescente de quilombo.
Parágrafo único. As plantas das áreas de comunidades remanescentes de quilombos a que se refere o
parágrafo único do art. 1º serão elaboradas de acordo
com os requisitos da legislação sobre registro públicos.
Art. 10. Compete ao órgão competente, federal
ou estadual, emitir a declaração de reconhecimento
das terras das comunidades remanescentes de quilombo nos casos em que o relatório técnico conclua
favoravelmente ao pedido do requerimento previsto
no art. 4º desta lei.
CAPÍTULO III
Da Titulação de Propriedade
Art. 11. Declarado o reconhecimento da área
como de comunidade remanescente de quilombo, o
órgão competente iniciará, de imediato e de oficio, os
procedimentos de titulação de propriedade.
Parágrafo único. O órgão competente terá o prazo de 30 (trinta) dias para iniciar o procedimento de titulação de propriedade, sob pena de crime de responsabilidade.
Art. 12. Em caso de haver títulos hábeis de terceiros incidentes sobre as áreas a que se refere o art.
lº, o órgão competente dará início à ação de desapropriação cabível.
Art. 13. Nos casos de ocorrência de comunidades remanescentes de quilombos incidentes em terras devolutas federais ou estaduais, o processo será
remetido ao órgão de terras competente, para’ que
proceda à titulação da propriedade, na forma da legislação vigente, respeitadas as disposições desta lei.
Art. 14. Caberá à comunidade disciplinar o uso
da terra demarcada, respeitadas as normas de proteção ao meio ambiente estabelecidas em lei e as práticas tradicionais do grupo, visando sempre à manutenção da identidade cultural deste.
Art. 15. É facultado ao órgão competente, concluídos os procedimentos administrativos de expedição de título de propriedade, titular as comunidades
beneficiadas de acordo com a manifestação destas,
nas formas dispostas a seguir:
I – em nome da entidade representativa da comunidade remanescente de quilombo, devidamente constituída como pessoa
jurídica e registrada em cartório do registro
competente;
II – em condomínio, com cláusula de
inabilidade.
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CAPÍTULO IV
das Garantias dos Direitos Individuais e
Coletivos Das comunidades
Remanescentes dos Quilombos
Art. 17. É reconhecido o direito ao pluralismo e à
diversidade das comunidades remanescentes dos
quilombos através do respeito à sua identidade e valores culturais.
Art. 18. Compete ao Poder Público, com a participação das comunidades remanescentes dos quilombos, garantir a proteção dos recursos naturais nas
terras de que trata o art. lº desta lei, mediante:
I – recuperação dos recursos que tenham sofrido processos de degradação;
II – controle ambiental das atividades potencial
ou efetivamente lesivas ao meio ambiente;
III – programas de educação ambiental.
Art. 19. As comunidades remanescentes dos
quiombos. as associações por estas formadas, as entidades de defesa da cultura e valores afrobrasileiros
e o Ministério Público Federal são partes legítimas
para propor ações que visem a:
I – garantir a continuidade das comunidades remanescentes, como grupos étnicos afro-brasileiros, enquanto parcelas diferenciadas da população brasileira;
II – conservação da ocupação do título de propriedade;
III – garantir continuidade cultural da comunidade remanescente de quilombo mediante a preservação da memória dos remanescentes;
IV – impedir e punir atos lesivos ao meio ambiente praticados nas terras na forma desta Lei.
Art. 20. O Ministério Público e associações de que
trata o art. 5º da Lei nº 7.347, de 1985, são partes legítimas para propor ação que vise ao reconhecimento de
comunidades como remanescentes de quilombos.
CAPÍTULO V
Disposições Finais
Art. 21. Os trabalhos de identificação, reconhecimento e delimitação realizados anteriormente à promulgação desta lei poderão instruir os procedimentos
administrativos da declaração de reconhecimento,
desde que sejam adequados às disposições desta lei.
Art. 22. Para efeito de cumprimento do disposto
nesta lei, os órgãos fundiários e de preservação dos
valores culturais afro-brasileiros da União e dos Estados, assim como outros órgãos que tenham como objetivo o desenvolvimento de políticas públicas e infra-estrutura, disporão de orçamento para as ações
de desenvolvimento e concessão de crédito em favor
das comunidades tituladas.
Art. 23. É facultado aos órgãos competentes,
para o cumprimento das disposições desta lei, cele-
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brar convênios, contratos, acordos ou instrumentos
similares de cooperação com órgãos públicos ou instituições privadas.
Art. 24. Para fins de política agropecuária, as comunidades remanescentes de quilombos receberão
dos órgãos públicos competentes tratamento especial envolvendo a abertura de linhas de crédito para financiamento de suas atividades produtivas e de infra-estrutura e assistência técnica.
Art. 25. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Casildo Maldaner.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 193, DE 2002
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro a dispensa de publicação do parecer, para imediata discussão e votação da redação final do Substitutivo
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 129, de 1995
(nº 3.207/97, naquela Casa), de autoria da Senadora Benedita da Silva, que regulamenta o procedimento de titulação de propriedade imobiliária aos remanescentes das
comunidades dos quilombos, na forma do art. 68 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias.
Sala das Sessões, 18 de abril de 2002. – Geraldo Cândido.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação
da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento nº 187,
de 2002, de urgência, lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara nº 26, de 1999.
Em votação.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem V.
Exª a palavra.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, como primeiro signatário do requerimen-
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to e relator da matéria no Senado, eu gostaria de
agradecer aos Líderes de todos os partidos no Senado que autorizaram a tramitação em regime de urgência e, mais do que isso, concordaram que esse projeto, de fundamental importância, poderia ser votado já
na próxima semana.
Recentemente, ocorreu mais uma morte provocada pelo uso indevido do silicone injetável, em Salvador,
da jovem Rosângela Dantas Jesus, de 29 anos, . Em
declaração aberta ao jornal, o transexual Edison Lima
Matos afirmou que utiliza aleatoriamente silicone industrial, comercial, utilizado para polir carros, pneus. Pensei
que essa prática estava banida do Brasil, mas, lamentavelmente, pessoas ainda morrem dessa forma. Por
essa razão, há urgência justificada para que o projeto
que trata do silicone seja votado na próxima semana.
O projeto proíbe o uso do silicone injetável, atribui aos que o utilizarem indevidamente a pena de 2 a
6 anos de reclusão, que é a mesma para o crime de
lesão corporal, podendo esta ser reduzida ou aumentada, de acordo com a gravidade da lesão, e estabelece regras para o uso das próteses de silicone.
Também anuncio que, em relatório elaborado,
acatei a emenda do Senador Nabor Júnior, proibindo
o uso de silicone em menores de 18 anos, haja vista
que existem outros tipos de próteses que podem ser
utilizadas nesses casos.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria figurará na Ordem do Dia da segunda
sessão deliberativa ordinária.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, pareceres que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
São lidos os seguintes:
PARECER Nº 277, DE 2002
Da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 1, de 2002 1.357/2001,
na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do Protocolo Facultativo à Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, assinado pelo governo brasileiro no dia 13
de março de 2001, na sede das Nações
Unidas, em Nova Iorque.
Relatora: Senadora Emilia Fernandes
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I – Relatório
Vem ao exame desta Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional o Projeto de Decreto
Legislativo nº 1, de 2002, que aprova o texto do Protocolo Facultativo à Convenção sobre a Eliminação de
Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher.
O art. 1º do projeto em exame aprova o texto do
Protocolo Facultativo à Convenção sobre a Eliminação
de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher,
assinado pelo governo brasileiro em 13 de março de
2001, na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque.
O parágrafo único do citado dispositivo estabelece
a necessidade de aprovação, pelo Congresso Nacional,
de quaisquer atos de revisão ou de ajustes complementares ao Protocolo que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, tal como determina o art. 49, inciso I da Constituição.
Por fim, o art. 2º preconiza a vigência do projeto
a partir da data de sua publicação.
Na exposição de motivos, por intermédio da qual
propôs ao Senhor Presidente da República fosse submetida ao Congresso Nacional a aprovação do Protocolo acima citado, o Ministro das Relações Exteriores afirma que esse ato internacional constitui “importante instrumento de fortalecimento da Convenção e de renovação do compromisso do Governo brasileiro de decidida
promoção e proteção aos direitos das mulheres”.
Em cumprimento ao disposto no art. 49, inciso I,
da Carta Magna, o Senhor Presidente da República
submeteu à apreciação do Congresso Nacional o texto do ato internacional mencionado.
Na Câmara dos Deputados, a matéria foi analisada pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, pela Comissão de Seguridade Social e
Família e pela Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação. Em 12 de dezembro de 2001, o Plenário
daquela Casa aprovou a proposição.
No âmbito desta Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, não se apresentaram emendas à proposição, no prazo regimentalmente definido.
No que se refere ao Protocolo Facultativo à Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, foi esse ato internacional
aprovado pela Assembléia Geral das Nações Unidas
mediante resolução de 15 de outubro de 1999.
Em seus arts. lº e 2º, prevê o reconhecimento,
por parte do Estado que adira ao protocolo, da competência do Comitê sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher para receber comunicações
apresentadas por indivíduos ou grupos de indivíduos
que se encontrem sob a jurisdição do Estado Parte e
que aleguem ser vítimas de violação de quaisquer
dos direitos preconizados pela referida Convenção.
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O art. 3º impõe a obrigatoriedade de as comunicações serem escritas e assinadas, além de se referirem a
fatos que envolvam Estado Parte do protocolo em tela.
Por força das disposições do art. 4º, as comunicações somente serão acolhidas após se esgotarem
todos os recursos da jurisdição interna do país objeto
da comunicação. Ademais, o Comitê acima referido
declarará inadmissível comunicação que: a) se refira
a assunto já analisado pelo Comitê ou que tenha sido
ou esteja sendo examinado sob outro procedimento
internacional de investigação ou solução de controvérsia; b) seja incompatível com as disposições da
Convenção; c) seja mal fundamentada; d) constitua
abuso do direito de submeter comunicação; e) se refira a fatos anteriores à entrada em vigor do Protocolo
em exame, exceto na hipótese de os fatos continuarem a ocorrer após essa data.
De acordo com as determinações do art. 5º, o Comitê, após receber a comunicação e antes de decidir sobre seu mérito, poderá solicitar ao Estado Parte a adoção
de medidas necessárias para evitar possíveis danos irreparáveis às vítimas da alegada violação. Deliberação
nesse sentido não implica, entretanto, determinação sobre a admissibilidade ou mérito da comunicação.
O art. 6º prevê que o objeto da comunicação
será levado de forma confidencial ao conhecimento
do Estado Parte, o qual, no prazo máximo de seis meses, oferecerá explicações por escrito ao Comitê e indicará o remédio aplicado, se houver.
Segundo o art. 7º, o Comitê examinará o objeto
das comunicações em reuniões fechadas, com base
em informações de indivíduos ou grupos de indivíduos e em subsídios oferecidos pelo Estado Parte. Este,
por sua vez, no prazo de seis meses, cientificará o
Comitê das ações empreendidas em resposta às opiniões e recomendações que lhe forem formuladas e
apresentará as informações adicionais que o órgão
internacional julgar necessárias.
Conforme disciplina o art. 8º, na hipótese de o
Comitê receber informações fidedignas acerca de
graves ou sistemáticas violações, por um Estado Parte, dos direitos estabelecidos pela já mencionada
Convenção, aquele órgão internacional poderá designar um ou mais de seus membros para conduzir investigação, sendo possível a inclusão de visita ao território do Estado Parte, desde que este ofereça seu
consentimento.
Além de possuir caráter confidencial, a investigação será conduzida de forma a buscar a cooperação do Estado Parte em todos os estágios de seu desenvolvimento. Ademais, suas conclusões serão
transmitidas ao Estado Parte, a quem será concedido
prazo de seis meses para apresentar suas observa-
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ções sobre os resultados da investigação e sobre os
comentários e recomendações do Comitê.
Mediante solicitação desse órgão internacional, o
Estado Parte, segundo estabelece o art. 9º, terá de incluir, em seu relatório, pormenores das medidas tomadas
em resposta à investigação acima referida. Na hipótese
de ser desrespeitado o prazo de seis meses estabelecido no artigo anterior, o Comitê poderá convidar o Estado
Parte a informá-lo das medidas implementadas para superar os problemas apontados pela investigação.
O art. 10 faculta ao Estado Parte o direito de não
reconhecer a competência atribuída ao Comitê pelos
arts. 8º e 9º, mediante declaração formulada no momento da adesão, assinatura ou ratificação do Protocolo em tela. Essa decisão poderá ser revista a qualquer momento, por intermédio de notificação ao Secretário-Geral das Nações Unidas.
Os Estados Partes implementarão as medidas
necessárias para assegurar que os indivíduos que
apresentem comunicação ao Comitê não sofram, em
conseqüência de sua iniciativa, maus tratos ou intimidação (art. 11). Além disso, cada Estado Parte compromete-se a dar ampla divulgação à Convenção e ao
Protocolo sob exame, bem como facilitar o acesso às
opiniões e recomendações do Comitê (art. 13).
Este, por seu turno, fica obrigado a incluir, em
seu relatório anual, um resumo das atividades decorrentes das competências que lhe conferem o Protocolo em análise (art. 12), a serem desenvolvidas de
acordo com as regras de procedimento elaboradas
pelo próprio Comitê (art. 14).
O art. 15 define as regras para a assinatura, ratificação e adesão ao ato internacional em análise, quais
sejam: a) o Protocolo pode ser objeto de assinatura, ratificação e adesão, por Estados que tenham ratificado ou
aderido à Convenção; b) nos casos de ratificação e de
adesão, deve o Estado depositar o instrumento competente junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas.
Consoante disposição do art. 16, o Protocolo
entrará em vigor três meses após a data de depósito
do décimo instrumento de ratificação ou adesão. Para
os Estados que o ratifiquem ou a ele adiram após a
data inicial de sua vigência, esse ato internacional
passará a viger depois de passados três meses do
depósito do documento de ratificação ou adesão.
O art. 17 prevê não serem permitidas reservas
ao Protocolo.
Todavia, o art. 18 faculta ao Estado-Parte a prerrogativa de propor emendas a esse ato internacional.
Recebida a proposição, deverá o Secretário-Geral
das Nações Unidas delas dar conhecimento a todos
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os Estados-Partes, ocasião em que os consultará sobre a convocação de conferência destinada à votação
das proposições. Se pelo menos um terço se manifestar favoravelmente, realizar-se-á a assembléia.
Na hipótese de a emenda ser adotada pela maioria dos Estados-Partes presentes e votantes, será
ela submetida à Assembléia-Geral das Nações Unidas. A emenda entrará em vigor tão logo seja aprovada por esse colegiado e aceita por dois terços dos
Estados-Partes do Protocolo. Observe-se que estão
obrigados ao cumprimento das disposições da emenda apenas os Estados que acolham a proposição.
Conforme estatui o art. 19, qualquer Estado-Parte
poderá denunciar o protocolo, mediante notificação escrita ao Secretário-Geral das Nações Unidas, seis meses depois da qual o propósito manifestado gerará seus
efeitos. A iniciativa, entretanto, não prejudicará a aplicação, das disposições do Protocolo à comunicação apresentada na sua vigência e à investigação iniciada antes
da entrada em vigor da denúncia.
O art. 20 estabelece a obrigatoriedade de o Secretário-Geral das Nações Unidas informar a todos os
Estados: a) as assinaturas, ratificações e adesões ao
Protocolo; b) a data de sua entrada em vigor e de
qualquer emenda a ele apresentada; c) a apresentação de comunicação de denúncia.
Por fim, o art. 21 determina o depósito do protocolo nos arquivos das Nações Unidas e o envio de cópia autenticada desse ato internacional a todos os
Estados-Partes da Convenção.
II – Análise
Nas últimas décadas, cresceu significativamente o número de atos internacionais que visam a assegurar os direitos humanos, universalmente reconhecidos como tais.
As mulheres incluem-se entre os grupos sociais,
objeto dessa preocupação, como provam os diversos
documentos oriundos de foros internacionais que
pretendem garantir-lhes prerrogativas capazes de superar a desigualdade de que elas são objeto e a discriminação de que são vítimas. De fato, a erradicação
de todas as formas de discriminação fundada na diferença de sexo encontra-se entre as prioridades da comunidade internacional.
Em que pese aos avanços verificados relativamente à situação social da mulher nas mais diversas
sociedades, os direitos assegurados em atos internacionais, entretanto, não têm tido a eficácia esperada
quando da definição da norma. A esse respeito, recordemos que a IV Conferência Mundial sobre a Mulher,
realizada em Pequim no ano de 1995, reconheceu em
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seu relatório final que a maioria das metas estabelecidas nas Estratégias de Nairóbi não fora alcançada.
Referia-se o citado relatório à Conferência Mundial para a Análise e Avaliação das Conquistas do Decênio das Nações Unidas para a Mulher: Igualdade, Desenvolvimento e Paz, realizada em Nairóbi, em 1985.
Sem dúvida, inspirada por constatações dessa
natureza, a Plataforma de Ação do relatório de Pequim
recomenda a inclusão das reformulações por ela propostas como instrumento para permitir, ao Comitê sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, a efetiva monitoração do exercício
da mulher no gozo dos direitos garantidos pela Convenção de que se originou o mencionado Comitê (IV
Conferência Mundial sobre a Mulher – Beijing, China,
1995. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1996, p. 206).
O Protocolo Facultativo à Convenção sobre a
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
contra a Mulher inclui-se, pois, no contexto da necessidade de dotar a Convenção de mecanismos capazes de cobrar dos países signatários a efetivação das
mudanças com que eles se comprometeram.
Do ponto de vista da adesão do Brasil a essa
norma, a aprovação do texto do Protocolo reafirma o
compromisso do País de promover e proteger os direitos da mulher como parte integrante dos direitos humanos universais.
Ressaltemos, desde logo, a disposição contida
no art. 4º do Protocolo, relativa à necessidade de que
todos os recursos da jurisdição interna sejam esgotados, como condição para o recebimento da comunicação de que trata o referido ato internacional.
A adesão do Brasil ao referido Protocolo, ademais, coaduna-se com os compromissos internacionais assumidos pelo País na esfera dos direitos humanos e com o reconhecimento do poder de jurisdição de organismos internacionais sobre fatos ocorridos em território nacional.
Por fim, recordemos que até meados de novembro do ano findo, 72 países haviam assinado o Protocolo sob análise, enquanto 28 já o haviam ratificado.
III – Voto
Em razão do exposto, sendo o Protocolo em exame conveniente aos interesses nacionais, constitucional e legal, além de versado em boa técnica legislativa,
somos pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 1, de 2002, que aprova o texto do Protocolo Facultativo à Convenção sobre a Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação contra a Mulher, assinado
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pelo governo brasileiro no dia 13 de março de 2001,
na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque.
Sala da Comissão, 16 de abril de 2002. – Jefferson Péres, Presidente – Emília Fernandes, Relatora
– João Alberto Souza – Bernardo Cabral – Luiz
Otávio – Lúdio Coelho – Francelino Pereira – Ari
Stadler – José Agripino – José Jorge – Geraldo
Cândido – Roberto Saturnino – Romeu Tuma.
(À Comissão de Relação Exteriores e
Defesa Nacional)
PARECER Nº 278, DE 2002
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem nº
106, de 2002, nº 228/2002, na origem), do
Presidente da República submetendo à
consideração do Senado Federal o nome
do General-de-Exército Max Hoertel, para
exercer o cargo de Ministro do Superior
Tribunal Militar na vaga decorrente da
aposentadoria do General-de-Exército
José Enaldo Rodrigues de Siqueira.
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
em votação secreta realizada em 17 de abril de 2002,
apreciando o Relatório apresentado pelo Senador Maguito Vilela (em anexo ao Parecer), sobre a Mensagem
nº 106, de 2002, do Senhor Presidente da República,
opina pela da escolha do General-de-Exército Max Hoertel para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga decorrente da aposentadoria do General-de-Exército José Enaldo Rodrigues de Siqueira,
nos tennos do art. 123, da Constituição Federal.
Sala das Reuniões, 17 de abril de 2000.
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Relatório
Relator: Senador Maguito Vilela
Vem a esta Comissão, para exame, a Mensagem nº 106, de 2002, da presidência da República,
que submete à consideração do Senado Federal o
nome do General-de-Exército Max Hoertel, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, na
vaga decorrente da aposentadoria do General-de-Exército José Enaldo Rodrigues de Siqueira.
A indicação do ilustre Oficial-General pelo Senhor Presidente da República atende aos preceitos
constitucionais.
Além disso, possui o indicado uma profunda e
extensa experiência castrense, atestada pelo seu
admirável curriculum vitae. Em mais de quatro décadas de profícuo serviço, exerceu, dentro de sua
carreira, sempre com reconhecido mérito, inúmeras
funções executivas, de planejamento e direção, dentre as quais se destacam as de Chefe do Departamento Logístico e de Comandante Militar do Sul.
Dentre suas condecorações, ressaltam a
Ordem do Mérito Militar, no grau de Grã-Cruz, a
Ordem do Mérito Aeronáutico e Ordem do Mérito
Naval, no grau de Grande Oficial.
Em face do exposto, cremos estar esta douta
Comissão apta a deliberar sobre a indicação do
nome do General-de-Exército Max Hoertel, para
exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar.
Sala da Comissão, 17 de abril de 2002. – Bernardo Cabral, Presidente – Maguito Vilela, Relator,
– Carlos Bezerra – Wellington Roberto – Sebastião Rocha – Roberto Requião – Lúcio Alcântara –
Gerson Camata – Ari Stadler – Fernando Ribeiro –
Antonio Carlos Junior – Osmar Dias – Maria do
Carmo Alves – Luiz Otávio – José Fogaça – Íris
Rezende – Roberto Freire.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Os pareceres lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Casildo Maldaner.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 194, DE 2002
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 281, do Regimento
Interno desta Casa, dispensa de interstício e de prévia distribuição de avulsos, referentemente ao Projeto
de Decreto Legislativo do Senado nº 12, de 2002, que
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dispõe sobre “outorga de concessão à Fundação
Sara Nossa Terra, para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Brasília, Distrito
Federal.”
Sala das Sessões, 18 de abril de 2002. – Senador Artur da Távola.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em votação o requerimento.
As Sras e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria a que se refere figurará na Ordem do
Dia da próxima sessão deliberativa ordinária.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Presidência recebeu do Senador Luiz Pontes requerimentos de licença que ultrapassam o período de 120 dias.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, senador Casildo
Maldaner.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 195, DE 2002
Exmº Sr. Presidente do Senado Federal,
Requeiro a Vossa Excelência licença para tratamento de saúde, nos termos do art. 43, inciso I, do
Regimento Interno, no período de 18 a 27 de abril/02,
conforme laudo médico em anexo.
Brasília, 18 de abril de 2002. – Senador Luiz
Pontes.
REQUERIMENTO Nº 196, DE 2002
Exmº Sr. Presidente do Senado Federal,
Requeiro a Vossa Excelência licença para tratamento de interesse particular, nos termos do art. 43,
inciso II, do Regimento Interno, a partir de 28 de
abril/02, por um período de 111 (cento e onze) dias.
Brasília, 18 de abril de 2002. – Senador Luiz
Pontes.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em votação os Requerimentos nºs 195 e 196, de 2002..
As Sras e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
Ficam concedidas as licenças solicitadas.
A Presidência tomará as providências necessárias para a convocação do suplente do Senador Luiz
Pontes.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Casildo Maldaner.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Srs. Senadores, com referência ao Expediente que acaba de
ser lido, a Presidência esclarece à Casa que os 60
dias de vigência das medidas provisórias expiraram
nos dias 13 e 14 do corrente, sendo que o Presidente
da Câmara dos Deputados promoveu a prorrogação
da referida vigência por mais 60 dias, conforme prevê
o § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001.
Esclarece ainda que o prazo de 45 dias para a
apreciação das matérias pelo Congresso Nacional
encontra-se esgotado desde os dias 30 e 31 de
março último, e que a prorrogação do prazo da
vigência não restaura o prazo de tramitação das
proposições. Uma vez recebidas formalmente pelo
Senado Federal, nesta data, as referidas medidas
provisórias passam a sobrestar imediatamente todas
as deliberações legislativas da Casa até que se ultime
a deliberação sobre as mesmas.
Prestados
esses
esclarecimentos,
a
Presidência, havendo concordância das Lideranças
da Casa, incluirá as matérias na Ordem do Dia da
próxima terça-feira, dia 23 de abril. Antes porém,
comunica às Srªs e aos Srs. Senadores que os
avulsos das referidas proposições encontram-se
distribuídos nas bancadas. É imprescindível que
façamos isso, ou a pauta do Senado Federal ficará
trancada.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Houve acordo e, em conseqüência, assim será
feito.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Há
oradores inscritos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, peço a palavra para uma brevíssima
comunicação, como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – V. Exª
pode aguardar 5 minutos? O Senador Antonio Carlos
Valadares já se encontra na tribuna para falar
rapidamente. Logo após V. Exª terá a palavra.
Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos
Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Agradeço a V. Exª, Senador Eduardo
Suplicy.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no
próximo dia 21 Brasília completará mais um
aniversário e essa é a razão da minha presença na
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tribuna, prestar uma homenagem a nossa Capital
Federal, Brasília.
Brasília, desde a origem, é diferente de todas as
cidades que conhecemos. Enquanto se diz que as
cidades comuns são fundadas, Brasília guarda uma
diferença essencial até neste aspecto: ela foi
construída para ser inaugurada com data prevista.
Portanto, não se trata de uma aglomeração
espontânea, que forma uma povoação e vai
ganhando status até atingir a fase adulta, que
culmina com a emancipação e transformação em
município.
Na realidade, Brasília foi inspirada num sonho
do séc. XIX. Alguns falam que foi um sonho
abençoado, já que esta cidade teria sido prevista, ou
se pode dizer profetizada, vaticinada por Dom Bosco?
É sabido que Juscelino se apegou ao sonho-profecia
para a realização da capital entre os paralelos de 15 e
20 graus.
Mas a interiorização da Capital do País já estava
prevista desde os tempos do Império, projeto anterior,
portanto, ao sonho de Dom Bosco, que falava de uma
terra onde havia de correr leite e mel e de uma
civilização especial no terceiro milênio. E já estamos
no terceiro milênio! Acontece que a necessidade de
interiorização detectada no séc. XIX se devia às
necessidades estratégicas de defesa.
Aliás, segundo alguns historiadores, essa idéia
já era um dos estandartes da Conjuração mineira de
que participou Tiradentes no séc. XVIII.
Hipólito José da Costa, fundador do jornal
Correio Braziliense escreveu em 1813, antes,
portanto, do Brasil Imperial, que considerava o Rio de
Janeiro inadequado. É de sua lavra o seguinte trecho:
Basta lembrar que está a um canto do
território do Brasil, que as suas
comunicações com o Pará e outros pontos
daquele Estado são de imensa dificuldade e
que, sendo um porto de mar, está o governo
ali sempre sujeito a uma invasão inimiga de
qualquer potência marítima.
José Bonifácio, um dos grandes nomes da
Independência, também defendeu a interiorização da
Capital, depois transformada em mandamento
constitucional no art. 3º da Constituição Republicana
de 1891, com o seguinte teor:
Fica pertencendo à União, no Planalto
Central da República, uma zona de 14.400
quilômetros
quadrados,
que
será
oportunamente demarcada, para nela
estabelecer-se a futura Capital Federal.
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No séc. XX, a capital do centro do País já é
encarada com o condão de indutora da interiorização
do desenvolvimento e da ocupação mais distribuída
do imenso território nacional. No séc. XXI, que
apenas começou, esperamos que a cidade cumpra a
previsão de Dom Bosco, levando o Brasil a ocupar o
espaço que merece entre as nações e que isso se
reflita no bem-estar dos cidadãos, finalidade precípua
do Estado.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a letra da
Constituição brasileira ficou adormecida desde 1891
até os anos 50 do séc. XX, pois a grande dificuldade
estava justamente em encontrar alguém moldado
com o arrojo e o denodo necessários à execução de
tão gigantesca obra!
Sim, porque não seria possível imaginar-se que
a nova capital poderia passar pelo mesmo processo
de surgimento de uma cidade comum! Ela teria de
nascer grande para poder abrigar toda a estrutura
necessária à administração de um país de dimensões
continentais.
Brasília se torna possível em 19 de setembro de
1956, com a sanção, pelo Presidente Juscelino
Kubitschek, da Lei n.º 2.874, que aprova a
transferência da capital, definindo a extensão do seu
território em cinco mil e oitocentos quilômetros
quadrados. O nome Brasília entrou nessa lei por
emenda do Deputado Francisco Pereira da Silva, do
antigo Partido Social Democrático – PSD do
Amazonas -, Presidente da Comissão Parlamentar da
Mudança da Capital, da Câmara dos Deputados,
resgatando sugestão apresentada em 1823 por José
Bonifácio de Andrada e Silva, o Patriarca da
Independência.
Mas Brasília não chegou ao que é por pura
casualidade, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
transformando-se, talvez, na única cidade moderna
incluída entre os bens patrimoniais da humanidade
com tombamento pela Unesco!
Ela é o fruto de felizes coincidências: do
encontro, na mesma época, de pessoas tão
especiais, como Juscelino Kubitschek, os arquitetos
Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, Israel Pinheiro,
construtor de Brasília, e Bernardo Sayão o executor
de obras consideradas impossíveis, como a
Belém-Brasília.
No ano em que Capital do Brasil completa 42
anos de sua inauguração (após quase quatro anos de
fecundação e gestação, se assim podemos comparar,
já que a ”certidão de nascimento“ aponta o 21 de abril
como a data do aniversário), Juscelino Kubitschek e
Lúcio Costa, idealizador do Plano Piloto, estariam
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completando neste ano o seu centenário, se vivos
estivessem. É um número especial e marcante para
esses personagens. Mas a obra que realizaram há de
ficar até onde a imaginação humana possa alcançar.
Brasília não tem simplesmente prédios públicos;
tem monumentos criados por um dos maiores
colaboradores de JK, Oscar Niemeyer. São mais de
cem construções que dão personalidade marcante e
inconfundível a Brasília. São os seus cartões postais,
que a tornaram famosa no mundo todo por suas
características arquitetônicas arrojadas, como a
Catedral, as curvas da colunada do Palácio do
Planalto e do Supremo Tribunal Federal, sem contar
as inigualáveis do Palácio da Alvorada, copiadas em
inúmeras sedes de empresas que também optam
pelo nome de Alvorada.
O Sr. Lindberg Cury (PFL – DF) – Senador
Antonio Carlos Valadares, no momento oportuno, V.
Exª me permite um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Será um prazer muito grande conceder um
aparte a V. Exª, um dos grandes lutadores pelo desenvolvimento de Brasília.
Brasília é uma cidade sui generis. Como tal, não
consegue ser imitada, que dirá, igualada!
E por ocasião de seu aniversário, todo o País se
lembra da história de sua construção, do valor
simbólico que ela adquiriu para toda a Nação, daquilo
que possibilitou em termos de integração deste
imenso território, com o avanço da ocupação humana
no interior, garantindo a soberania sobre este espaço
continental.
Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, Brasília é
a demonstração viva da capacidade de trabalho e de
realização do povo brasileiro, que alguns autores
cismam em classificar como um povo acomodado!
Para concluir, quero falar da extrema felicidade
com que o escritor Ronaldo Costa Couto denominou
o seu livro sobre a capital federal: Brasília
Kubitschek de Oliveira. Nada mais justo do que
batizar a capital com esse nome, mesmo que
simbolicamente. E isso foi escrito por alguém que
trabalhou diuturnamente para projetar Brasília e seu
construtor: o escritor Ronaldo Costa Couto.
Brasília é filha do grande Presidente que
prometeu fazer ”cinqüenta anos em cinco“ de
governo! E realmente fez.
Rendo minhas mais efusivas homenagens a
Brasília, aos seus construtores e à sua população.
Tenho certeza de que todos se unem neste momento
em que Brasília completa 42 anos de sua
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inauguração. É uma justa homenagem que ora faço
em nome do nosso Partido, o Partido Socialista
Brasileiro, a esta capital que projetou o Brasil perante
o mundo.
O Sr. Lindberg Cury (PFL – DF) – Permite V.
Exª um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Com muito prazer, concedo um aparte ao Senador Lindberg Cury.
O Sr. Lindberg Cury (PFL – DF) – Senador
Antonio Carlos Valadares, acompanhei o pronunciamento de V. Exª com muita atenção e mesmo com
muita emoção. V. Exª fez um estudo histórico atualizado e com dados importantes sobre a nossa capital. Eu citaria a interiorização, que fez com que o
Brasil não fosse mais administrado de frente para o
mar. Hoje temos uma capital que traz benefícios a
diversos Estados. Ontem fiz um pronunciamento sobre o assunto, e diversos Senadores representantes
dos Estados do Norte, principalmente do Amazonas,
falaram sobre o progresso que significou a mudança
da capital para Brasília. Os antigos territórios, por
exemplo, viviam completamente isolados do resto
do País. Eles tinham mais identificação com outros
países da América do Sul do que com o próprio Brasil. Viviam um isolamento econômico e físico. Hoje,
não; graças ao advento de Brasília, o progresso realmente chegou ao interior deste País de dimensões
continentais. Quando se fala de Brasília, não se
pode deixar de citar Juscelino Kubitscheck de Oliveira, um homem predestinado, o maior estadista que
este País teve. Quando aqui chegou com a missão
de construir a capital, tinha apenas três anos para
levar essa proposta à frente. E o fez com uma ousadia muito grande. Hoje a capital brasileira é citada
em toda a extensão do País. Um grande marco dessa ousadia é levado para o mundo inteiro. Brasília é
tão conhecida que o arquiteto Oscar Niemeyer é
convidado a projetar em outros países, principalmente no mundo árabe. Diversas cidades são inspiradas em Brasília. Além disso, esta cidade é o centro das nossas decisões culturais, das nossas decisões políticas; é o grande centro administrativo do
Brasil, situado no coração de Goiás, a poucas horas de
distância de todos os Estados. Isso, conseqüentemente, traz um benefício muito grande. Louvo a iniciativa de
V. Exª e o cumprimento pela eloqüência e o sentimento
de brasiliense presente em seu pronunciamento. Parabéns.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Quero agradecer a V. Exª, Senador Lindberg
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Cury, a oportunidade do aparte, que incorporo ao
meu discurso. V. Exª se referiu ao fato de que Brasília
é um patrimônio nacional. Sua construção foi efetivada graças aos braços que vieram de todo o Brasil, do
Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste. Todas as regiões colaboraram direta ou indiretamente para ver realizado o sonho da construção da
nossa capital federal pelos famosos candangos,
aqueles primeiros moradores, operários que se sacrificaram, com suor e lágrimas, enfrentando a poeira
terrível que se abatia sobre eles. Hoje vemos uma cidade bonita, eternizada pelo trabalho diuturno daqueles candangos que efetivamente se sacrificaram e sacrificaram até a paz de suas famílias para edificar um
monumento que hoje é o orgulho do Brasil.
O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – Permite-me um aparte, Senador Antonio Carlos Valadares?
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Concedo o aparte a V. Exª, Senador Casildo
Maldaner, se a Presidência me permitir.
O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – Senador Antonio Carlos Valadares, pedi o aparte para
cumprimentar V. Exª pelo pronunciamento que faz
nesta manhã. Veja V. Exª a representação em Brasília. V. Exª vem do grande Sergipe...
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB – SE) – Do grande pequenino Sergipe.
O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – Mas de
coração grande.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Exatamente.
O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – V. Exª
vem do nosso Nordeste. Falou o Senador Lindberg
Cury, de Brasília. Está presidindo esta sessão o Presidente Ramez Tebet, do Mato Grosso do Sul. A Senadora Marluce Pinto veio do Norte, da querida Roraima, para não citar outros colegas que aqui estão.
Eu, venho do Sul, de Santa Catarina. O Brasil está
representado aqui. Brasília acolhe um pouco de
cada parte deste País. Brasília é a síntese deste palpitar do Brasil inteiro. Andando pela cidade, vemos
pessoas dos mais diversos tipos, dos mais variados
credos e oriundos de todos os quadrantes do País.
Aqui temos um país em miniatura. Por isso gostaria
de cumprimentar V. Exª por declarar, em coro com
os colegas, que não se pode falar de Brasília sem
falar de Juscelino Kubitschek. Quando V. Exª homenageia Brasília, está homenageando o Brasil inteiro.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Temos certeza absoluta, Senador Casildo
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Maldaner, de que, se há em Brasília a civilidade, a
cordialidade e a solidariedade, isso não decorre
apenas da energia e da força do nordestino, mas
também do espírito cordial que nutre a personalidade
do sulista e da educação do povo do Centro-Oeste,
cujo maior exemplo é o Presidente desta Casa,
Senador Ramez Tebet.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Srªs e
Srs. Senadores, não falarei em virtude das últimas
palavras do Senador Antonio Carlos Valadares, mas
porque S. Exª teve a lembrança de realmente
homenagear Brasília. A Mesa associa-se às suas
palavras, Senador Antonio Carlos Valadares, para
cumprimentar esta bela cidade e a sua gente.
Lembrarei dois vultos extraordinários. O
primeiro é Getúlio Vargas, que empreendeu a marcha
para o Oeste, levando o progresso para o interior do
nosso País. Em meu Estado, Mato Grosso do Sul,
essa ação provocou o nascimento da sua capital
econômica, a grande cidade de Dourados.
Depois de Getúlio Vargas, quem teve a visão de
interiorizar este País e de enxergar os seus
horizontes, mostrando que o Brasil não é o só o litoral
mas também o Planalto Central, o Centro-Oeste,
dispondo de um quarto do território nacional, foi, sem
dúvida nenhuma, esse extraordinário brasileiro
chamado Juscelino Kubitschek de Oliveira.
Peço a permissão dos meus Colegas para
recordar outro fato. Muitos falam que político promete
e não cumpre. Todos sabem que Juscelino prometeu
e cumpriu. Num comício na cidade de Jataí, em
Goiás, ele, respondendo a um popular, disse que, se
eleito Presidente da República, construiria a Capital
no Planalto Central. Então, afirmou e cumpriu, numa
demonstração de que há muitos políticos de têmpera,
que fazem suas promessas e as cumprem.
Desse modo, eu também não poderia deixar de,
em nome da Presidência e da Mesa do Senado,
associar-me a todas essas homenagens que
prestamos a Brasília. Ressalto ainda que uma
comissão de Deputados e Senadores procurou-me
hoje em meu gabinete a fim de que reproduzíssemos
novamente todos os discursos de Juscelino
Kubitschek, que também foi Senador da República, e
fizéssemos uma mostra de suas obras, no salão do
Senado, tendo sido esse pleito deferido pela
Presidência.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao Senador Eduardo Suplicy e transmito a
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Presidência dos trabalhos ao Senador Antonio Carlos
Valadares.
Em seguida, fará uso da palavra a Senadora
Marluce Pinto. Se o Senador Eduardo Suplicy puder
colaborar, a Presidência pede-lhe, tanto quanto
possível – pois não sabemos sobre o que S. Exª falará
–, que dê oportunidade à Srª Senadora a fim de que
ela também possa pronunciar-se.
Muito obrigado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Ramez Tebet,
ontem, estivemos – a Comissão de Relações
Exteriores, os Senadores Jefferson Péres, Roberto
Saturnino, João Alberto e eu – em audiência junto ao
Ministro Celso Lafer para discutir sobre a importância
de o Governo brasileiro defender o Embaixador José
Maurício Bustani como Diretor-Geral da Opaqui.
Perguntei ao Ministro Celso Lafer se o Governo
brasileiro havia tomado conhecimento do relatório do
Governo norte-americano sobre a gestão do
Embaixador Bustani e se havia feito a sua defesa.
Informou-nos o Ministro Celso Lafer que caberia, em
primeiro lugar, ao próprio Embaixador Bustani fazer a
sua defesa para então o Governo brasileiro
endossá-la.
Explicando que assim como o Embaixador
Rubens Ricupero e o Embaixador Sérgio Vieira de
Melo, no Timor Leste, são pessoas que lá não estão
em nome do Governo brasileiro, mas em função de
convites que receberam. No caso de Bustani, ele
também não estava lá propriamente no nome do
Governo brasileiro.
Ontem à tarde, conversei com o Embaixador
Bustani, que nos informou que a tentativa de os
Estados Unidos retirá-lo da frente da Opaqui é por ele
não estar atendendo a solicitações do representante
do Governo norte-americano para ser simplesmente
um instrumento de defesa dos interesses dos
Estados Unidos. O Embaixador Bustani fará a sua
defesa na conferência da Opaqui, convocada para os
dias 21, 22 e 23.
Quero aqui reiterar, Sr. Presidente, a
importância do Governo brasileiro, que tem todo o
apoio do Congresso Nacional e do Senado Federal, a
partir da proposição dos Senadores Roberto
Saturnino, Pedro Simon e minha própria, para se
defender a administração séria, competente e que,
inclusive, deu passo importantes para o
desarmamento das armas químicas. Portanto,
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confirmamos o nosso apoio ao Embaixador Bustani à
frente da Opaqui.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Eduardo
Suplicy, o Sr. Ramez Tebet, Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr.
Antonio
Carlos
Valadares,
2º
Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Valadares) – Concedo a palavra à Senadora Marluce
Pinto pelo tempo restante da sessão. V. Ex.ª dispõe
de seis minutos, quando seremos brindados com seu
pronunciamento.
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Sr.
Presidente, apenas solicito mais alguns minutos de
tolerância.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Valadares) – A Mesa sempre tolerante com V. Exª.
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, amanhã, dia 19 de abril,
comemora-se o Dia do Índio.
Sinceramente, meu desejo é o de que o dia de
amanhã, além das justas homenagens e da exaltação
do papel histórico de nossos índios no processo de
construção de nossa sociedade, sirva também para
uma profunda reflexão para uma mais adequada e
justa política que permita aos silvícolas a garantia do
pleno exercício de sua cidadania, do respeito ao seu
habitat, seus valores morais, seus costumes e sua
cultura.
Tenho comigo, Sr. Presidente, que um Estado,
para ser verdadeiramente democrático, precisa,
necessariamente, respeitar as diversidades culturais
e étnicas que sob ele se abrigam.
Volto no tempo, Sr. Presidente, e lembranças do
passado me fazem refletir sobre os descendentes
daqueles que, no ano de 1500, pacificamente
receberam Cabral na Ilha de Vera Cruz. Dos seis
milhões de outrora, espalhados pela Terra de Santa
Cruz, pouco mais de 300 mil povoam hoje este país
chamado Brasil.
Foram precisos 410 anos para que a
consciência nacional – talvez não suportando o peso
da injustiça contra eles praticada – instituísse, em
1910, o primeiro órgão voltado à sua assistência: o
SPI, Serviço de Proteção aos Índios, órgão, aliás,
inspirado pelo Marechal Cândido Mariano Rondon,
cujos princípios eram ”a defesa dos indígenas contra
o extermínio e a opressão, dando-lhes meios para a
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adoção das artes e indústrias da sociedade brasileira,
porém sem a responsabilidade de catequese“, isto é,
respeitando-se sua cultura e seus costumes.
A verdade, Sr. Presidente, é que as
comunidades indígenas foram e ainda são objeto de
inúmeras violências, ao ponto de seu contingente
populacional ficar reduzido a pouco mais que 0,2% da
população brasileira nos dias atuais. Ao todo, são 210
etnias que se comunicam através de 170 línguas
identificadas.
Um rosário de atitudes negativas, somadas a
interesses escusos, impunidade, omissão de
autoridades e a convivência com grupos marginais da
população branca permitiram, infelizmente, que
chegássemos a esse processo de destruição do
habitat e à degeneração dos costumes de nossos
silvícolas.
Em síntese, a questão indígena em nosso País
continua seriíssima e não pode, num jargão popular,
continuar sendo ”empurrada com a barriga“,
eternamente subordinada a discussões estéreis e
emocionais. E a Funai não pode também, como órgão
máximo para as questões indígenas neste País,
resumir suas atribuições numa insana política voltada
quase que exclusivamente para a demarcação de
áreas indígenas.
Realmente, não sei se a Funai, nos dias atuais,
cumpre suas reais atribuições concernentes às
causas mais justas dos povos indígenas. O que
vemos são reuniões e mais reuniões de avaliação
acontecendo em gabinetes refrigerados de Brasília,
enquanto nossos índios permanecem a centenas de
quilômetros de distância, relegados ao abandono e
carentes de quase tudo.
Nos últimos meses, não foram poucas as
manifestações de contrariedade de nossos índios
com o tratamento que recebem da Funai. Uma
dezena de invasões de postos avançados
aconteceram, inclusive com reféns, e pouco ou nada
resultou de positivo em atendimento às
reivindicações dos índios.
Uma ação, entretanto, é a cada dia lembrada,
acionada e insistentemente mantida pela Funai, que
são os famigerados estudos, que resultam em
portarias de demarcações e mais demarcações de
terras, a torto e à direita, por todo o território nacional,
com especial olho gordo nas terras da Amazônia.
Realmente, meus nobres Colegas, não dá para
entender essa furiosa ação da Funai, que beira as raias
do insano e cujos estudos de demarcação de áreas
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indígenas não possuem critérios mínimos justificáveis
nem respeito aos cidadãos, sejam índios ou não.
Apenas para ilustrar para V. Exªs o tamanho
desse absurdo praticado pela Funai, hoje, em solo
pátrio, já são 564 as reservas indígenas oficialmente
demarcadas. Somam quase 98 milhões de hectares e
equivalem a 11,34% do território nacional. Além
dessas – até onde sei –, 34 áreas estão em processo
de demarcação e outras 62 em estudos. Com um
agravante, Sr. Presidente: a existência de denúncias
de que, dessas 34 áreas em processo de
demarcação, 17 têm a custódia, para não dizer
ingerência, do PPTAL, o Projeto Integrado de
Proteção às Populações e Terras Indígenas da
Amazônia Legal, órgão financiado pelos 7 grandes, o
conhecido G-7, fato, no mínimo, estranho e que, a
meu ver, merece ser investigado.
Mas quero continuar mostrando aos nobres
Colegas o tamanho da presença da Funai na Região
Norte, conseguido com essa famigerada política de
demarcação de terras.
Apenas 3 Estados – o Amazonas, o Pará e
Roraima – abrigam mais de 50% do total de silvícolas
existentes no País. O Amazonas com 89 mil índios, o
Pará com 45 mil e Roraima com 37 mil.
Em extensão de terras destinadas aos índios,
apenas esses três Estados contribuem com mais de
70 milhões de hectares, ou seja, com quase 70% do
total de hectares destinados aos índios em todo o
território nacional. O Amazonas contribui com
aproximados 35 milhões de hectares; o Pará com
mais de 22 milhões; e Roraima com 13 milhões.
No Estado do Amazonas, na região conhecida
como Cabeça do Cachorro, foram demarcados 10
milhões e 600 mil hectares, em área contínua, para
abrigar menos de 30 mil pessoas. A área é superior
à Cuba.
No caso específico de Roraima, as terras
indígenas ocupam mais de 60% de todo o Estado.
Em percentuais, 12% do Acre, 23% do
Amazonas, 10% do Amapá, 21% do Pará, 20% de
Rondônia, 7% do Tocantins e quase 60% de Roraima
são reservas indígenas.
Percebem V. Exªs que o Norte do País, a
Amazônia brasileira, ”o pulmão da Terra“, como dizem
lá fora, está se tornando uma imensa reserva
indígena.
Nossas fronteiras, a partir de Roraima,
seguindo em direção ao Oeste, passando pelo
Amazonas, toda a fronteira Acre/Peru, até o limite sul
de Rondônia, estão totalmente bloqueadas, seja por
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reservas indígenas, seja por reservas florestais
intocáveis. Com o agravante de que a maioria dos rios
– fontes de águas potáveis que representam um
quinto de toda a água doce do Planeta – estão
encravados dentro dessas reservas, como é o caso
de todas as nascentes da Calha Norte, os afluentes e
formadores do rio Javari, o Purus, o Madeira, o
Tapajós, o Xingu etc.
A própria Funai reconhece que a soma das
áreas indígenas em solo brasileiro superam as da
Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Holanda e
Portugal, todos reunidos.
A voracidade da Funai em demarcar terras
indígenas, pelo andar dessa carruagem, não tem
limites de fronteiras nem no tempo. Vale a pena
lembrar aqui que, por duas vezes, por cláusulas
constitucionais nas Cartas de 1967 e 1988, foram
estabelecidos prazos para a conclusão dos trabalhos
de demarcação de terras indígenas existentes do
País. O último prazo, estabelecido na Constituição de
1988, expirou em outubro de 1993, sem que a Funai
concluísse seus trabalhos. E os trabalhos continuam.
Até quando? Que forças ocultas serão essas que
superam prazos até mesmo de nossa Carta Magna?
Esses fatos, meus nobres Colegas, é que nos
fazem repudiar a manutenção dessa atual, confusa e
insensata política indigenista voltada, quase que
exclusivamente, para a demarcação de reservas. Os
objetivos não são claros, geram apreensão, tolhem
nossa integridade territorial e põem em risco nossa
soberania. Afinal, quase 12% do nosso território,
onde repousam riquezas incalculáveis – de fauna,
flora, minérios e água doce –, a nós próprios estamos
tornando inacessíveis. Enquanto isso, o mundo
inteiro, não é novidade nenhuma, faz as mais
esdrúxulas, arrogantes e firmes declarações sobre
nossa limitada e restrita soberania sobre a Amazônia,
o que consideram um ”patrimônio da humanidade“.
Querem, a bem da verdade nos ”tapar o sol com
a peneira“. É preciso enxergar que o mundo está
mudando e, junto com o mundo, também o Brasil
exige mudanças. Vivemos em um mundo globalizado,
onde o avanço tecnológico, as leis de mercado e
adequações socioeconômicas são exigências quase
diárias. Com tudo isso, não nos é mais permitido viver
à sombra de leis e normas quase seculares,
antiquadas e, mais grave ainda, quando tratam de
seres humanos.
Não podemos mais, Sr. Presidente, continuar no
“chove-não-molha” de uma política onde a norma e a
prática se distanciam cada vez mais.
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A questão indígena brasileira exige propostas
que estabeleçam diretrizes e ações concretas,
práticas, que permitam ao índio o exercício pleno de
sua cidadania, sem violar sua vida, seus conceitos,
seus valores e sua cultura; que permitam ao silvícola
a possibilidade de seu acesso aos frutos do
progresso econômico e social e, principalmente, que
lhes permitam a convivência, em alguns casos, com
as comunidades não indígenas.
Se assim não fizermos, estaremos contribuindo
para um eterno e aparente isolamento de nossos
índios. E digo “aparente”, porque não é de hoje – e
sabemos muito bem isso – que são inúmeros os
grupos de pessoas, nacionais e estrangeiras, cujos
interesses raramente se embasam na filantropia e
que se movimentam junto às comunidades indígenas
com projetos os mais estranhos, não raramente
violentando sua vida, seus conceitos, seus valores e
sua cultura. Semana passada, nossos jornais
denunciaram um inglês que, vivendo alguns anos
entre nossos índios, deles conseguiu informações
sobre duas plantas medicinais, retirou-as e hoje
detém patente das mesmas na Inglaterra. Este fato é
apenas um entre dezenas ou centenas de outros
casos de roubo e patenteamento de nossas flora e
fauna.
Sr. Presidente, meus nobres Colegas, é irreal e
desumana, para nós e para a maioria de nossos
grupos indígenas, a idéia de querer mantê-los
distantes de benefícios aos quais já se acostumaram
e deles já não podem mais prescindir.
O índio, em minha concepção, tem o direito não
só à vida mas também à liberdade. A política de
valorização da cidadania indígena não apenas deve
ter como preocupações permanentes impedir
agressões ao seu meio ambiente, cuidar de sua
sobrevivência e preservar os seus costumes. Antes, e
acima de tudo, tenho comigo que uma correta política
de trato ao silvícola deve, principalmente, permitir-lhe
o acesso aos bens e serviços públicos básicos que
lhe garantam uma existência digna. É crucial que seja
definida, de maneira clara, a forma de convivência
das comunidades indígenas com os seus irmãos
caboclos, mestiços, mulatos e brancos fisicamente
próximos.
Mais urgente é deixarmos bastante claro e
explícito que a política de Governo em relação às
comunidades indígenas não pode se restringir a
demarcar reservas.
Nossos índios clamam por melhores condições
de vida e merecem amplo apoio nas áreas de saúde,
educação, saneamento básico, etc., de forma a que
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tenham, no mínimo, melhor organização em suas
atividades produtivas, dentro do marco de
preservação de sua identidade e valores culturais.
Sr. Presidente, nobres colegas, coincidência ou
não, o fato é que o dia 19 de abril, no calendário
cristão, também é dedicado a Santo Expedito, o santo
dos aflitos e desesperados, a quem os católicos
entregam as causas urgentes e de difícil solução. Que
Santo Expedito, então, nos ajude na solução dos
problemas pelos quais passam, em especial, os
nossos irmãos índios. Sou cristã e carrego comigo a
esperança e a fé. Esperança de que teremos forças
para mudar essa absurda realidade e fé de que índios
e não-índios continuaremos irmanados em busca de
uma sociedade mais justa, mais feliz e menos
desigual.
Obrigada.
O SR. CHICO SARTORI (Bloco/PSDB – RO) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Valadares) – Tem V. Exª a palavra.
O SR. CHICO SARTORI (Bloco/PSDB – RO.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
era o décimo segundo inscrito para fazer uso da palavra. O tempo da sessão está-se esgotando, mas ainda gostaria de fazer pronunciamento em defesa de
Maurício Bustani, Embaixador da Paz.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Valadares) – Senador Chico Sartori, se V. Exª
aguardar, depois do Senador Carlos Wilson, poderá
fazer seu pronunciamento. A Mesa concederá o
tempo necessário a V. Exª para que faça justiça ao
Embaixador que tanto trabalhou para elevar o nome
do Brasil e de Rondônia.
O SR. CHICO SARTORI (Bloco/PSDB – RO) –
Obrigado, Sr. Presidente, aguardarei.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Valadares) – Concedo a palavra ao Senador Carlos
Wilson.
O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nesta tarde de
quinta-feira, às 14 horas e 15 minutos, com certeza,
estamos apreensivos, à espera de que, do outro lado
da Praça dos Três Poderes, 11 senhores juristas
notáveis decidam como nós, políticos, nos
apresentaremos para os eleitores no próximo dia 06
de outubro.
Já se gastou muito papel sobre o assunto. Mas a
verdade é – precisamos registrar – que, desde a
consulta elaborada pelo Deputado Miro Teixeira ao
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Tribunal Superior Eleitoral e a resposta do Ministro
Nelson Jobim, iniciou-se uma reforma política que
deveria ter sido feita nesta Casa, mas que, na prática,
começou a ser executada pelo Tribunal Superior
Eleitoral.
A quem interessava a verticalização, ou seja, a
obrigação de reeditar nos Estados as mesmas
coligações do plano federal? Não sei. Sras e Srs.
Senadores, não repetirei aqui insinuações que tanto
animaram alguns políticos. Não quero, sinceramente,
acreditar que um tribunal eleitoral, na sua essência e
na sua natureza, independente e impoluto, possa se
curvar ante o desejo deste ou daquele candidato ou
grupo político. Mesmo que esse candidato represente
o projeto de continuidade do que há em nosso País.
A verdade é que a verticalização representa e
respeita a coerência. Como poderia uma agremiação
política ser aliada no pleito federal e adversária no
pleito estadual? No Brasil, tudo é possível.
O que me preocupa é que a missão de
reorganizar o cenário político deveria ser atribuição
primária da nossa Casa, do Legislativo, dos
Senadores e dos Deputados Federais. Por alguma
razão, a tão esperada reforma política, sobre a qual
se falou por tantos anos, continua tramitando apenas
no plano das idéias.
Essa foi a razão pela qual o Ministro Nelson
Jobim encontrou espaço para a sua tão polêmica
decisão e, ao anunciá-la, exorbitou do poder inerente
ao Poder Judiciário e passou a ocupar um espaço que
deveria ser nosso, de Senadores e Deputados
Federais.
Ao legislar, o Poder Judiciário começou a tentar
aparar as arestas que decisão tão intempestiva
provocou. Pois vejamos: mantida a verticalização,
justamente os pequenos partidos, aqueles que não
participam de uma coligação com candidato à
Presidência da República, serão os maiores
beneficiários. Simplesmente porque poderão apoiar
quem bem entender em cada um dos Estados da
União.
Em outras palavras, se prosperar a
verticalização, os partidos que não estiverem em uma
coligação com candidato à Presidência da República
poderão, no contrapé da orientação do TSE, fazer
crescer as suas bancadas, de acordo com as
conveniências estaduais, em detrimento do plano
federal da política. Mais que isso, preocupa-me que
poderá se instalar um verdadeiro balcão de legendas
estaduais. Uma confusão que, certamente, só servirá
para favorecer os partidos oportunistas.
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Suponhamos,
entretanto,
que
aqueles
respeitáveis Srs. Ministros do Supremo Tribunal
Federal entendam que a decisão de verticalizar a
eleição extrapola o Poder do Judiciário. Aí teremos,
nesta altura do jogo, outra confusão. Sim, porque
haverá palanques com no mínimo dois candidatos
presidenciais, seis candidatos para o Senado, em
uma confusão tremenda.
Parece que quanto mais o tempo passa, quanto
mais exercitamos a democracia, mais estamos
complicando a vida dos nossos eleitores.
Mudar a regra do jogo em pleno ano eleitoral
seria insuportável. Mas o mais complicado é
conseguir entender afinal que regra vale.
A história política brasileira não registra uma tradição de partidos fortes e atuantes. A fulanização das
campanhas eleitorais é uma marca desde a Proclamação da República – e o nosso Presidente Antonio
Carlos Valadares sabe disso. Alguns dirão que se trata de pragmatismo patrício. Pode até ser, mas é muito
ruim.
Mas, gostaria de saber que outro país, em todo
o mundo, teve, em sua história, tantas e tão profundas
transformações em sua legislação eleitoral?
Pragmatismo ou fisiologismo?
Creio que deveríamos aproveitar para
consolidar de uma vez as regras do jogo eleitoral e
partidário. Não acredito que este Congresso Nacional
vá se debruçar sobre a reforma política. Mas ela é
urgente, urgentíssima. Fundamental para que se
renove o princípio da democracia representativa.
Para que sejamos grandes, para que sejamos
respeitados, é preciso que as regras do jogo político
sejam perenes, claras e transparentes.
Qualquer que seja a decisão que os Ministros
do STF tomem esta tarde, é importante que a
encaremos apenas como o início de um processo que
será, espero sinceramente, comandado, no futuro,
por Deputados e Senadores.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Valadares) – Concedo a palavra ao último orador
inscrito, Senador Chico Sartori.
Passo a Presidência dos trabalhos ao nobre
Senador Carlos Wilson.
O SR. CHICO SARTORI (Bloco/PSDB – RO.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, volto a tribuna desta Casa para
manifestar a minha preocupação pelos fatos que
antecedem a reunião do Conselho da Opaq –
Organização para Proibição de Armas Químicas,
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pertencente à Organização das Nações Unidas, que
se realizará no próximo domingo, precisamente na
cidade de Haia, Holanda.
Provavelmente, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, V. Exªs estranharão esta minha
preocupação com um assunto de tamanha relevância
no campo da política internacional, haja vista ser este
Senador um homem originário do setor agrícola, que
tem sobretudo o seu cabedal de conhecimento em
volta das coisas do campo.
No entanto, Sr. Presidente e Srªs e Srs.
Senadores, por ser um brasileiro que sempre
procurou nortear a conduta dentro do respeito ao
justo e à dignidade humana, quero, desta tribuna,
falar à Nação brasileira para externar o meu apoio ao
embaixador, como também solicitar dos meus Pares
o reconhecimento do valor, da competência e,
sobretudo, da habilidade e dos atributos diplomáticos
do rondoniense Embaixador brasileiro Maurício
Bustani, atual Diretor-Geral da citada Organização,
escolhido à unanimidade pelo colegiado de países
que fazem parte dessa instituição devotada à paz
mundial.
A ONU, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
tem como princípios fundamentais “manter a paz e a
segurança internacional”, “desenvolver relações
amistosas entre as nações”, “ser um centro destinado
a harmonizar a ação das nações para a consecução
desses objetivos”, dentre tantos outros propósitos,
registrados na Carta das Nações Unidas, assinada
em 26 de junho de 1945.
O Brasil, Sr. Presidente, no contexto das
relações internacionais, rege-se pelos princípios da
“Defesa da Paz” e da “Solução Pacífica dos Conflitos”,
como está escrito na nossa própria Constituição.
A Opaq, criada em 1997 pela Assembléia-Geral
das Nações Unidas, para administrar a Convenção
para Proibição de Armas Químicas, é uma instituição
internacional modelar e inovadora na área do
desarmamento e da não-proliferação de armas de
destruição em massa, em razão da sua vocação
universal na busca da boa convivência e harmonia
entre os povos.
Este Organismo tem como rotina realizar
inspeções em armas industriais químicas nos países
que dele fazem parte, com o único objetivo de impedir
a proliferação de armas químicas, garantindo que
esses produtos não se convertam em instrumentos
de destruição da humanidade.
Sr. Presidente, à frente desta Organização, o
Embaixador Bustani tem dado nova prova de
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competência, de profissionalismo e de empenho em
manter os princípios que regem a referida
Convenção. O seu esforço pessoal é notável, digno
do reconhecimento internacional à diplomacia
brasileira, orgulho do povo e da nossa gente.
A sua contribuição no sentido de ampliar cada
vez mais o número de países na Opaq, inicialmente
composta por apenas 87 países, elevou para 145 os
países-membros, sendo relevante destacar o
ingresso do Sudão e do Irã, países considerados pela
crítica internacional como ameaças à Paz Mundial.
A importância da participação das nações
nessa Organização é sem dúvida de fundamental
relevância, pois, dela participando, passam a se
submeter às inspeções por ela feitas, com o objetivo
de frear a fabricação de armas químicas, hoje
consideradas poderosas ferramentas de destruição
da humanidade.
Entretanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, enquanto inúmeros países reconhecem e
festejam o esforço do nosso Embaixador Maurício
Bustani à frente desta importante Organização pela
Paz Mundial, vejo, com tristeza, o Governo dos
nossos
irmãos
norte-americanos
pressionar
fortemente os países que dela fazem parte para
expulsar o Embaixador Bustani da direção da referida
Organização, sob a falsa e duvidosa alegação de que
S. Exa não corresponde aos anseios da Opaq.
No entanto, essas afirmações vêm sendo
conduzidas pelo Sr. John Bolton, Subsecretário do
Departamento de Estado norte-americano, que,
segundo a imprensa internacional, é considerado
uma figura das mais conservadoras do Governo do
Presidente Bush. Esse cidadão, Sr. Presidente, é
conhecido
internacionalmente
pelas
críticas
arrogantes a diversas instituições que lutam pela paz,
principalmente as Nações Unidas.
Em 1994, refrescando a memória dos nossos
prezados e distintos Pares, ele declarou, segundo a
mídia internacional, alto e bom tom, que ”as Nações
Unidas não existem“ e ainda que ”se o prédio da ONU
perdesse dez andares em Nova York, não faria a
mínima diferença“. Este, portanto, deseja derrubar o
nosso Embaixador Bustani de tão importante
instituição da defesa da Paz mundial.
Várias tentativas, Sr. Presidente, já foram
estrategicamente executadas para a derrubada do
nosso embaixador. No entanto, foram rejeitadas pelos
inúmeros países que da Opaq fazem parte. No início
deste ano, eles pressionaram fortemente o nosso
Embaixador para renunciar ao cargo. O que foi
firmemente recusado. Diante da recusa, os Estados
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Unidos propuseram uma moção de não-confiança ao
Conselho daquela Organização, mais uma vez não
conseguindo o seu intento.
Insatisfeitos, segundo se noticia, farão nova
tentativa em 21 de abril, domingo próximo, desta feita
promovendo intenso lobby junto aos países que dela
fazem parte para alcançar o seu objetivo.
O que me preocupa, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, é a insistência dos norte-americanos, sob
alegações absurdas e infundadas, em manchar a
conduta e a dignidade profissional deste honrado
diplomata brasileiro, que nesta hora defendo com
orgulho e convicção nesta magna Casa.
As alegações absurdas e infundadas estão,
certamente, calcadas nos interesses beligerantes e
ocultos, de excepcional gravidade e ameaça para a
paz mundial.
Já não basta o conflito entre palestinos e
israelenses,
com
conseqüências
mundiais
imprevisíveis?
Será que por trás desse pano de fundo não
existe a iminente ameaça de possível ataque que
está sendo tramado pelos Estados Unidos e
Inglaterra ao Iraque, fato divulgado amplamente pela
imprensa mundial?
Ou o Embaixador Bustani, ao demonstrar o
desejo de implementar o ingresso do Iraque na Opaq,
numa demonstração de competência e lucidez
diplomática, ofusca o discurso ao mesmo tempo que
frustra a tentativa americana do iminente ataque ao
Iraque?
Será esse, na verdade, o motivo principal da
intenção norte-americana de afastar o Embaixador
Bustani da Direção-Geral da Opaq? Ou será que
estão firmes em não retroceder da notória intenção
de atacar o Iraque, provocando mais um conflito de
graves conseqüências para a humanidade, e a
posição do Embaixador Bustani está sendo
considerada um entrave a essas pretensões?
A imprensa internacional noticiou, Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em larga escala, o
encontro entre o Presidente Bush e o
Primeiro-Ministro Tony Blair, no Texas, nos dias 6 e 7
de abril deste ano. Na agenda original, “os dois iam
costurar o ataque conjunto ao Iraque”. Seria a
“segunda fase da campanha internacional dos
Estados Unidos contra o terror – uma ofensiva contra
o Iraque“. De acordo com o Correio Braziliense de 6
de abril de 2002, sob o título ”Crise modifica agenda
no Texas“, a pauta entre os dois chefes de Estado
somente foi alterada em virtude do endurecimento do
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conflito no Oriente Médio entre israelenses e
palestinos. Porém, segundo fontes do Governo
britânico, ”a ofensiva ao Iraque também seria
discutida“.
Torna-se relevante citar que a própria opinião
pública britânica já manifesta a sua indignação
perante o Primeiro-Ministro Tony Blair. Ele enfrenta
forte oposição interna, na Inglaterra, em relação a um
ataque conjunto ao Iraque. A imprensa britânica
registra as críticas contundentes oriundas de
militares, membros do Parlamento – a começar por
boa parte de integrantes do seu próprio Partido
Trabalhista –, de alguns de seus ministros bem como
de grande parte da população, contrários à ofensiva.
Para que se tenha uma idéia, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, a indignação britânica está
expressa nas páginas da grande mídia européia, que
critica a posição subserviente do Primeiro-Ministro
Tony Blair perante o Presidente George W. Bush,
chamando-o de ”vassalo maravilhado“.
E pergunta: ”Como Bush ousa pregar a paz para
Israel quando está reunido com Blair para planejar
uma guerra contra o Iraque e a morte de mais
inocentes?“
Eis o que está verdadeiramente por trás da
tentativa de derrubar o Embaixador José Maurício
Bustani da Direção-Geral da Opaq.
Pelos fatos que acabo de registrar nesta tribuna,
tenho certeza de que a paz mundial está sendo mais
uma vez ameaçada, trazendo todas as suas nefastas
conseqüências, inclusive econômicas.
Tenho a mais firme convicção de que a eventual
saída do Embaixador José Maurício Bustani,
brasileiro, ilustre filho de Rondônia, da Opaq, neste
dia 21 de abril, importará em elemento de grande
tensão para a região, comprometendo séria e
gravemente a paz no Oriente Médio e acarretando
graves conseqüências para a humanidade.
Quem de nós, Senadores da República,
desconhece o calvário do nosso Tiradentes, que,
exatamente em 21 de abril de 1792, ao defender a
liberdade e a paz do povo brasileiro, foi enforcado e
teve a sua cabeça decepada pelos colonizadores da
época? Será que no próximo 21 de abril os
colonizadores de hoje também decapitarão outro
ilustre brasileiro que, com grande competência, vem
lutando zelosamente pela paz e harmonia da
humanidade?
Espero, sinceramente, que esse fato não ocorra
e que sobre as nossas cabeças não pesem as
perigosas conseqüências da omissão, não obstante
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as chances de se ter realizado algo em favor da paz.
Há 2000 anos, Pôncio Pilatos lavou as mãos, tendo
se omitido. O que ocorreu depois todos sabemos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Chico Sartori, o Sr.
Antonio Carlos Valadares, 2º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Carlos
Wilson, 1º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Sobre a
mesa, expediente que será lido pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Romeu Tuma.
É lido o seguinte:
RELATÓRIO DA VIAGEM DE S. EXª
O SENADO RAMEZ TEBET, PRESIDENTE
DO SENADO FEDERAL, À REPÚBLICA
TCHECA E À FRANÇA, NO PERÍODO DE
22 A 31 DE MARÇO DE 2002, EM MISSÃO
OFICIAL.
Brasília, 18 de abril de 2002
Senhores Senadores,
Por iniciativa do Presidente do Senado da
República Tcheca, Senador Petr Pithart, recebi,
através do Ministério das Relações Exteriores,
convite para realizar visita oficial àquele país, 25 e 26
de março de 2002. Integraram a Delegação por mim
chefiada os Senadores Renan Calheiros e Juvêncio
da Fonseca, o Embaixador João Carlos de Souza
Gomes, o Prefeito Municipal de Paranaíba (MS),
Senhor Diogo Robalinho de Queiroz, o Primeiro
Secretário José Gilberto Jungblut e o Chefe do
Cerimonial da Presidência do Senado, Dr. Luís
Umberto Aspesi.
2. Vale assinalar que minha visita oficial à
República Tcheca revestiu-se de grande significado
político,
com
relevantes
e
duradouras
conseqüências sobre o relacionamento bilateral
entre o Brasil e a República Tcheca. Foram
dispensadas a mim e à Delegação parlamentar
brasileira todas as honras e deferências
normalmente conferidas a Chefe de Estado, tendo
em vista que há mais de oito anos a República
Tcheca não recebe qualquer visita oficial de
autoridade brasileira de alto nível. A essa lacuna,
acresce a circunstância de que não foi possível ao
Senhor Presidente da República estender sua visita
à República Tcheca, por ocasião de sua viagem à
República Eslovaca, realizada no mês de fevereiro
de 2002.
3. Nesse sentido, indiquei ao Presidente Pithart
que na seqüência de minha viagem deverá visitar
aquele país o Chanceler Celso Lafer, ainda este ano,
conferindo, assim, continuidade a este intercâmbio de
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alto nível. Meu interlocutor manifestou seu mais
profundo reconhecimento com minha presença e com
o anúncio da próxima ida do Ministro das Relações
Exteriores do Brasil.
4. Nas conversações mantidas com o
Presidente do Senado Tcheco foram tratados os mais
variados assuntos, desde o estágio das relações
bilaterais, o atual momento político no Brasil e na
República Tcheca, o funcionamento respectivo dos
dois Congressos, até questões ligadas ao
meio-ambiente e aos direitos humanos. Estes dois
últimos foram abordados de maneira geral como
temas de interesse multilateral. A esse propósito,
descrevi o enorme avanço do Brasil nessas duas
áreas, a transparência e o debate em curso em nosso
país especialmente em torno de tais matérias e,
sobretudo, o empenho do Congresso Nacional, com o
apoio da sociedade civil, de apurar de forma corajosa
e punir de forma exemplar os casos de comprovada
corrupção. Em reação, o Presidente do Senado
Tcheco louvou os esforços e os resultados
alcançados nesse campo. Ao encerrar a entrevista,
estendi, como é da melhor praxe diplomática, convite
ao Presidente do Senado Tcheco para visitar o Brasil
em período a ser futuramente fixado e acordado por
ambos os Presidentes. Em seguida, o Presidente
Pithart ofereceu a mim e a minha comitiva, almoço de
Estado, do qual participaram vários parlamentares
tchecos.
5. Como prova eloqüente da relevância
emprestada à minha visita e da comitiva parlamentar
à República Tcheca, fui recebido em audiência
especial pelo Presidente da República Tcheca,
Vaclav Havel. Ao iniciar-se o encontro, o Presidente
Havel manifestou seu especial apreço e profunda
admiração pelo Presidente Fernando Henrique
Cardoso, a quem se acha ligado por relações de
amizade e por afinidades ideológicas e intelectuais.
Nesse contexto, recordou sua histórica visita ao Brasil
em 1996, durante a qual foi possível aprofundar as
relações bilaterais nos níveis político, econômico e
comercial. Ao reiterar sua satisfação com minha
visita, o Presidente Havel sublinhou ser o Brasil o
mais importante parceiro comercial na América
Latina da República Tcheca. Assinalou que estava
absolutamente convencido, após sua visita a nosso
país, de que existe um grande potencial ainda a ser
explorado, sobretudo no âmbito econômico-comercial
e, em particular, na área de construção de represas e
geração de energia elétrica, por meio de
empreendimentos conjuntos.
Conforme alertado previamente pelo Itamaraty,
o Presidente Tcheco, ao final do encontro, levantou a
questão dos direitos humanos em Cuba, tema esse
que vem sendo objeto de grande preocupação para o
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seu Governo e, segundo meu interlocutor, para a
comunidade internacional. A esse propósito, sem
detalhar as posições brasileiras sobre o assunto,
manifestei minha concordância com a procedência de
sua preocupação, referindo-me ao acompanhamento
do tema pelo Brasil no sistema interamericano de
direitos humanos. Aproveitei também para comentar
sobre as dificuldades de o Brasil atuar diretamente na
questão, dadas as restrições impostas pelo regime de
Fidel Castro.
6. Após a entrevista com o Presidente da
República Tcheca, entrevistei-me com o Presidente
da
Câmara
de
Deputados,
Deputado
e
ex-Primeiro-Ministro Vaclav Klaus, que por se
encontrar em plena campanha eleitoral, foi de menor
duração, comparada à concedida pelo Presidente
Havel. As principais perguntas feitas pelo Presidente
da Câmara giraram em torno de temas políticos
relativos às modalidades e peculiaridades das
campanhas eleitorais no Brasil. Manifestou, também,
interesse em conhecer a atual situação
econômico-financeira por que passa o País,
mormente no que diz respeito à inflação e à
estabilidade econômico-financeira. Em reação,
procedi a extensa análise sobre o sistema eleitoral
vigente no Brasil e teci considerações elogiosas aos
resultados positivos alcançados pelo Governo na
área econômica e financeira, que possibilitaram ao
Brasil reduzir a inflação, gerar empregos e atrair
investimentos externos graças à estabilidade
alcançada.
7. Encerrou-se, assim, de forma muito exitosa,
minha visita à República Tcheca, com reflexos
extremamente positivos sobre o vasto espectro das
relações bilaterais entre o Brasil e a República
Tcheca e sanando, ao mesmo tempo, a lacuna de
visitas de altas autoridades brasileiras àquele país.
8. Em atendimento ao convite do Presidente do
Senado da França, Senador Christian Poncelet,
realizei, acompanhado da mesma comitiva, visita
oficial a Paris, em 27 e 28 de março de 2002. A
exemplo da visita oficial anterior, os encontros
mantidos com as altas autoridades francesas tiveram
grande significado e alcance político, fortalecendo-se,
ainda mais, as exemplares relações mantidas pelo
Brasil com a República da França.
9. Antes de ser recebido pelo Presidente do
Senado francês, mantive longo e proveitoso encontro
com o Senador Philippe Adnot, encarregado do Brasil
no Grupo Senatorial França-América do Sul. Durante
a entrevista, intercambiaram-se informações e
avaliações em torno do quadro eleitoral em curso nos
dois países, das semelhanças e diferenças entre a
estrutura e funcionamento de ambos os legislativos,
das modalidades de atuação dos mesmos e
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abordou-se em maior detalhe o elevado grau de
descentralização política a nível municipal vigente na
França.
10. Em seguida, mantive encontro reservado
com o Presidente do Senado da França, Senador
Christian Poncelet, juntamente com os Senadores
Renan Calheiros e Juvêncio da Fonseca. Durante o
encontro, que transcorreu em clima de grande cordialidade, procedeu-se a uma detalhada avaliação sobre
o relacionamento bilateral entre o Brasil e a França,
em particular no campo econômico, político, – comercial, cultural e tecnológico.
11. Nessa ocasião, o Presidente do Senado
francês enfatizou o grande relevo de minha visita e da
comitiva parlamentar, atribuindo destaque a essa
iniciativa, como manifestação adicional das relações
de elevado apreço e respeito mútuo entre os dois
países e os dois Poderes legislativos. Cabe
mencionar que no que diz respeito aos temas
financeiros, solicitou o Presidente francês gestões no
sentido de agilizar a ratificação do Acordo de
Promoção e Proteção de Investimentos entre o Brasil
e a França, celebrado em 21-3-95. Referiu-se,
também, o Presidente do Legislativo francês aos mais
variados temas da agenda internacional, com
especial destaque para a questão ambiental e para a
questão dos direitos humanos. Encerrado o encontro,
reiterou o Presidente do Senado da França seu
profundo reconhecimento pela minha presença e dos
parlamentares que me acompanharam e manifestou
sua disposição de reciprocar a visita em período a ser
mutuamente acordado.
12. Em seguida, o Presidente do Senado francês ofereceu a mim e a todos os membros da comitiva
almoço de Estado, que contou também com a presença de vários senadores franceses. Antes do almoço, o
Senador Poncelet proferiu alocução substantiva e de
relevo, na qual destacou o significado do convite e da
visita e os resultados considerados altamente positivos dos contactos mantidos entre os dois Presidentes
dos Senados. Em seu discurso, aludiu também ao excelente nível em que se encontram as relações entre
Brasil e França, discorrendo longamente sobre os laços históricos, culturais e políticos que unem brasileiros e franceses. Destacou, também, os principais
pontos de convergência em matéria de política externa e propôs a continuidade e o adensamento da atuação diplomática dos dois países. Finalmente, congratulou-me pela exemplar cooperação que vem sendo
observada no âmbito dos Legislativos dos dois países.
13. Em resposta, agradeci ao Presidente do
Senado francês todas as amabilidades e cortesias
com que eu e minha delegação fomos distinguidos
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desde a minha chegada. Manifestei minha inteira
concordância com sua apreciação sobre o significado
e as conseqüências da visita oficial, como iniciativa
determinante para aprofundar e diversificar ainda
mais as excelentes relações entre o Brasil e a França
em todos os níveis. Procedi igualmente a uma
digressão sobre a influência do pensamento político e
cultura franceses no Brasil, destacando que o lema
“igualdade, fraternidade e liberdade” havia inspirado
gerações de brasileiros, mesmo antes da
Independência, e permanecendo a França como país
paradigma a nível mundial do regime democrático e
das liberdades fundamentais do ser humano. Por
conseguinte, minhas palavras se revestiam de
profundo respeito pelas instituições democráticas
francesas que nortearam e moldaram as instituições
políticas do Ocidente e, no caso específico, as do
Brasil. Coincidi, igualmente, com meu interlocutor
sobre a conveniência de se promover o
desenvolvimento sustentável, solução que concilia as
necessidades de se alcançar o desenvolvimento
econômico e social juntamente com os imperativos de
preservação ambiental. Nesse sentido, destaquei que
o Brasil dispõe das maiores reservas de florestas e de
águas do planeta e que atuava de forma exemplar
perante a comunidade internacional no que diz
respeito à preservação de seus recursos naturais
sem prejuízo do desenvolvimento econômico e social.
14. Ao encerrar meu discurso, sem deixar de repassar outros temas da vasta e variada agenda bilateral, destaquei que a presença francesa no Brasil se
faz sentir em todos os níveis, sobretudo no que diz
respeito à área de investimentos. Nesse sentido, recordei que até o final de 2000, estima-se que o estoque de capitais franceses no País tenha ultrapassado
os 9 bilhões de dólares, cerca de 7% do total (crescimento de 260% nos últimos cinco anos), inferior apenas ao de EUA, Espanha, Alemanha e Japão. Entre
os países em desenvolvimento, o Brasil é o primeiro
destino de investimentos franceses no exterior. Sublinhei que existem cerca de 700 empresas francesas
no País, destacando-se Carrefour (supermercados),
EDF (Light), Usinor (siderúrgica CST), Renault (automotivo), Peugeot (automotivo), Alcatel (eletroeletrônicos), Rhodia (química), Gobain-Santa Marina (vidros), Accor (hotelaria) e Danone (alimentos). No plano comercial, manifestei nossa satisfação com o equilíbrio que vem sendo alcançado na balança comercial
bilateral (déficit de apenas US$154 milhões em 2000,
após anos de – acentuado superávit francês). A alteração desse quadro é devida, em grande medida, às
vendas da Embraer.
15. Encerrei meu discurso agradecendo em
meu nome, no da comitiva e no do Senado da
República a deferência e a honra com que o Senado
da França me distinguia.
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16. Em síntese, as visitas oficiais realizadas
alcançaram grande êxito, projetando a imagem do
Senado da República no plano internacional,
reforçando as posições brasileiras já defendidas nos
planos bilateral e multilateral e, finalmente,
contribuindo para o adensamento das relações do
Brasil com a República Tcheca e com a França.
17. Cumpre deixar registro que, nas visitas
oficiais tanto à República Tcheca quanto à França,
recebi do Itamaraty e, em particular dos
Embaixadores Francisco de Paula de Almeida
Nogueira Junqueira e Marcos Castrioto de Azambuja,
respectivamente, todo o apoio e atenções, que muito
contribuíram para o êxito de minha missão. Ambos os
Embaixadores estiveram presentes aos encontros e
me assistiram com dados e informações relevantes,
que se revelaram elementos úteis nos numerosos
encontros mantidos com autoridades tchecas e
francesas.
18. Deixo, também, com satisfação, consignada
a valiosa contribuição dos Senadores Renan
Calheiros e Juvêncio da Fonseca, que em todos os
encontros tiveram participação ativa, trazendo
sempre
avaliações,
dados
e
comentários
enriquecedores, circunstância que permitiu conferir
realce ainda maior aos meus numerosos encontros
com as autoridades tchecas e francesas. O profundo
conhecimento da realidade política interna brasileira
e a clara percepção da atual conjuntura internacional
dos dois Senadores reforçaram ainda mais o conceito
e elevado prestígio e consideração de que goza o
Senado da República no cenário internacional".
Senador Ramez Tebet, Presidente do Senado
Federal.
CATEG=MG
Brasil-República Tcheca.
Visita oficial do Presidente do Senado Federal.
Despedi-me ontem à noite no aeroporto do
Presidente do Senado Federal e sua comitiva. O
Presidente Ramez Tebet cumpriu o programa oficial
que consta de telegramas anteriores. Sua visita foi
muito exitosa e terá efeito positivo e duradouro sobre
as relações bilaterais. O lado tcheco expressou sua
grande satisfação com a visita, depois de mais de oito
anos sem qualquer visita oficial de alto nível.
2. Não somente seu anfitrião, o Presidente do
Senado tcheco, mas também o próprio Presidente
Vaclav Havel registraram claramente esse jejum de
visitas de alto nível do Brasil para cá, e manifestaram
sua satisfação com a retomada dos contactos.
Apreciaram também a circunstância, destacada pelo
Presidente Tebet, de ser essa sua primeira visita
oficial a um país desde que assumiu a Presidência do
Senado. O Presidente Petr Pithart mencionou, nesse
contexto, a visita do Chanceler Celso Lafer que
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deverá ocorrer ainda no correr deste ano, dando
continuidade a esse intercâmbio em alto nível.
3. Nas conversações com o Presidente do
Senado tcheco os assuntos abordados foram as
relações bilaterais, o momento político no Brasil e na
República Tcheca, o funcionamento respectivo dos
dois Congressos, meio-ambiente e direitos humanos.
Estes dois últimos foram tratados de maneira geral
como temas de interesse internacional global. O
Presidente descreveu o enorme avanço do Brasil
nessas duas áreas, e a transparência existente em
nosso País especialmente em tais matérias, mas
também como em tudo o mais. O Presidente Tebet
estendeu convite ao Presidente do Senado tcheco
para visitar o Brasil.
4. No encontro com o Presidente Havei, que
manifestou seu apreço e admiração pelo Presidente
Fernando Henrique Cardoso, e recordou sua visita de
Estado ao Brasil em 1996, o principal tema versado
foi o das relações bilaterais. Havei, ao lembrar ser o
Brasil o primeiro parceiro da República Tcheca na
América Latina, disse ter-se convencido, depois de
sua visita a nosso país, de que existe um grande
potencial ainda a ser explorado, sobretudo em âmbito
econômico-comercial
inclusive
através
de
empreendimentos conjuntos. O Presidente tcheco, ao
final do encontro, levantou a questão dos direitos
humanos em Cuba. O Presidente Tebet não entrou
em especificidades, mas, ao descrever sucintamente
nossa posição, referiu-se ao avançado sistema
interamericano de direitos humanos existente no
âmbito da OEA.
5. A entrevista, com o Presidente da Câmara de
Deputados, Deputado e ex-Primeiro-Ministro Vaclav
Klaus, que se encontra em campanha eleitoral, de
menor duração, teve caráter mais de cortesia. Não
obstante, Klaus, além de temas políticos relativos a
campanhas eleitorais, sobre os quais quis saber
como se passa no Brasil, suscitou mormente
questões econômicas. O Presidente Tebet disse que
ele próprio, como os dois Senadores que o
acompanhavam também estavam em campanha; e
quanto aos assuntos econômicos destacou a
estabilidade que conquistou o Brasil nessa área.
6. Com o fax de nº 14 desta data, envio cópias
das matérias a respeito divulgadas pela CTK
(Agência Internacional Tcheca de notícias. –
Francisco Junqueira, Embaixador.
Visita a Paris de delegação do Senado da
República. Relato.
O Presidente do Senado Federal, Ramez Tebet,
acompanhado dos Senadores Juvêncio da Fonseca e
Renan Calheiros e do Senhor Diogo Queiroz, Prefeito
de Paranaíba, realizou visita oficial à Paris em 28 de
março passado.
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2. Na ocasião, a comitiva foi recebida, em
audiências separadas, pelo Senador Christian
Poncelet, Presidente do Senado Francês, e pelo
Senador Philippe Adnot, encarregado de Brasil no
Grupo Senatorial França-América do Sul.
3. No encontro com o Senador Adnot, foram
pontos de conversação o quadro eleitoral vivido pelos
dois países no ano em curso e as semelhanças e
diferenças entre as estruturas política e de
administração pública que existem na França e no
Brasil. Discutiu-se, também, a função do Senado nas
sociedades francesa e brasileira.
4. Nos discursos proferidos pelos dois presidentes
durante almoço oferecido pelo Presidente do Senado
francês, os senadores Poncelet e Tebet discorreram
sobre a evolução, muito positiva, das relações entre
França e Brasil, de um modo geral, fazendo alusão aos
laços históricos que unem franceses e brasileiros,
notando pontos de convergência em matéria de política
externa e propondo continuidade da linha de ação que
aproxime, ainda mais, um país do outro.
Congratularam-se, por fim, pela exemplar cooperação
que tem sido observada em âmbito legislativo pelos
dois países.
Marcos Castrioto de Azambuja, Embaixador.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – O
expediente lido vai à publicação.
Não há mais oradores inscritos.
O Sr. Senador Mauro Miranda enviou discurso à
Mesa para ser publicado na forma do art. 203 do
Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. SENADOR MAURO MIRANDA (PMDB –
GO) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, se há
uma categoria profissional que pouco ou quase
nenhuma proteção recebe das autoridades
governamentais é a dos artesãos. Imperdoável tal
atitude, quando o setor é responsável pela guarda
das tradições culturais e sociais do País. Maior
investimento público nos trabalhos artersanais é
imprescindível a fim de manter uma tradição que
preserva a cultura popular.
A natureza, a matéria-prima e a força de vontade
são os instrumentos com que contam os artesãos para
a elaboração de seu trabalho. Em geral, o treinamento
dos artesãos é puramente familiar. As técnicas
utilizadas são desenvolvidas dentro do próprio núcleo,
em que avós e pais passam seus conhecimentos para
os descendentes. No Brasil, esse segmento, inserido no
setor das micro e pequenas empresas, movimenta
cerca de 28 bilhões de reais por ano, ou seja 2,8% do
PIB – Produto Interno Bruto, e gera aproximadamente
8,5 milhões de empregos.
Desde a Idade Média, o trabalho artesanal tem
sido considerado importante. As guildas dos artesãos
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mantinham um código de ética invejável e
consideravam pecado e crime fazer concorrência aos
colegas por meio do aumento de produtividade, pois
isso poderia levá-los à ruína. Eram uma organização
social estática, cuja produção dirigia-se a um
mercado regional limitado, e tão bem organizadas,
que causaram problemas no período de
industrialização.
O artesanato consiste na fabricação manual de
objetos utilitários ou decorativos, baseados nos
costumes e tradições locais. Sendo o Brasil um país
de extenso território, seu artesanato além de rico é
diversificado. Como peças típicas, podemos lembrar
as cerâmicas, as rendas, as jóias, as cestarias, as
tapeçarias, os trabalhos de madeira ou de pedra.
Com técnica milenar, a cerâmica utiliza argila e
água, e temos ceramistas espalhados por todo o Brasil,
com produção característica. As peças do Pará,
produzidas principalmente em Santarém e na ilha de
Marajó, são conhecidas pelos desenhos geométricos
em preto, branco e vermelho. Nos vales do Tocantins e
do Araguaia, encontramos vasos com gargalos de
figuras humanas; no Nordeste, pequenas figuras de
personagens, santos e bichos; no vale do
Jequitinhonha, em Minas Gerais, moringas em formato
de mulher com as mãos na cintura; e em Taubaté, São
Paulo, presépios com muitos santos e bichos.
Outra importante atividade artesanal brasileira é
o fabrico de rendas, herdado das mulheres
portuguesas, na época do Brasil colonial. Ceará e
Santa Catarina abrigam as mais famosas rendeiras
do País, especialmente na feitura de rendas de bilro e
de labirinto. A cestaria também merece relevo, e
sofreu forte influência indígena. Esse artesanato,
além de encontrado em algumas tribos indígenas, é
muito difundido nos Estados nordestinos.
Os entalhes de madeira são de diferentes espécies, mas os mais característicos são as carrancas do rio
São Francisco, de múltiplas cores e tamanhos. Na região, são colocadas nas proas dos barcos para afastar
os maus espíritos. Os objetos em pedra-sabão são típicos das cidades mineiras e de alguns sítios goianos. As
tapeçarias, redes, mantas e xales feitos em tear são encontrados em quase todos os Estados brasileiros. Finalmente, as jóias, características de Goiás, fazem sucesso em todo o mundo.
Sr. Presidente, este ano, os artesãos do Estado
de Goiás participarão da UD – Feira de Utilidades Domésticas de São Paulo, que se inicia esta semana. O
artesanato goiano, bastante desenvolvido, pretende
conquistar novos mercados, nacionais ou internacionais. Serão expostas peças fabricadas em Goiânia,
Anápolis, Pirenópolis, Goiás Velho, Olhos d’Água,
Alto Paraíso, Jaraguá e Cristalina.
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O artesanato goiano tem atraído turistas para o
Estado e está em vias de se tornar um segmento
importante da produção local. Em Pirenópolis, por
exemplo, a Ajap – Associação dos Joalheiros e
Artesãos conseguiu que o Banco do Povo criasse
uma linha especial para financiar os artesãos.
Seguidamente, a produção é prejudicada por falta de
matéria-prima, principalmente naquele Município,
onde a importação de prata é essencial para a
fabricação de cerca de 3 mil peças por mês, nas 80
oficinas locais, responsáveis pela geração de 600
empregos diretos. A cidade é considerada a capital da
jóia em prata do Brasil.
Desde 1977, a classe tem procurado organizar-se.
Naquele ano, surgiu uma das primeiras associações do
Estado, a Associação dos Artesãos de Goiás, resultado
do trabalho diocesano local, nas dependências do
Convento do Rosário. Foi um passo à frente, uma vez
que, funcionando em forma de cooperativa, vende
diretamente, sem a presença de intermediários,
permitindo aos artesãos um lucro maior e mais justo.
Sr. Presidente, o ano de 2000 marcou o jubileu
dos artesãos, cujo patrono é São José. Milhares deles
acorreram a Roma para a celebração da festa, que
contou com uma belíssima homilia do Santo Padre o
Papa, em que Sua Santidade proferiu as seguintes
palavras: “Queridos artesãos, fortificados por autoconsciência, podeis dar nova força e solidez àqueles
valores que sempre caracterizaram a vossa atividade:
o perfil qualitativo, o espírito de iniciativa, a promoção
das capacidades artísticas, a liberdade e a cooperação, a relação correta entre a tecnologia e o ambiente, a dedicação à família e às relações de boa vizinhança. A civilização artesã soube construir, no passado, grandes ocasiões de encontro entre os povos e
entregou às épocas sucessivas sínteses admiráveis
de cultura e de fé”.
Espero que os artesãos brasileiros continuem
trilhando o caminho de proteção às tradições da cultura e da vida brasileira e que possam contar com investimentos públicos que os ajudem a realizar plenamente suas funções, tão importantes para a preservação de nosso passado. Aos artesãos de meu Estado que estão tendo a oportunidade de participar da
UD, formulo votos de pleno sucesso.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores
que constará da próxima sessão deliberativa
ordinária, a realizar-se na terça-feira, às 14 horas e 30
minutos, a seguinte
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 14 horas e 33
minutos.)
PARECER Nº 5, DE 2002 – CN
Da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização –
CMO, sobre o Projeto de Lei nº 5, de 2002
– CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Defesa,
crédito
especial
no
valor
de
R$223.590.266,00, para os fins que
especifica”.
Autor: Poder Executivo
Relator: Senador Tião Viana
I – Apreciação
I.1 – Histórico
O Presidente da República, no uso da
prerrogativa que lhe confere o caput do art. 61 da
Constituição Federal, mediante a Mensagem nº 49,
de 2002 – CN (nº 176/2002, na origem), submete à
apreciação do Congresso Nacional o Projeto de Lei nº
5, de 2002 – CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Defesa, crédito
especial no valor de R$223.590.266,00, para os fins
que especifica”.
O crédito especial em exame apresenta como
fonte de cancelamento a Unidade 90.000 – Reserva
de Contingência.
Conforme consta da Exposição de Motivos nº
70/MP, de 15 de março de 2002, do Ministro de
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, que
acompanha a Mensagem, os recursos objeto do
presente crédito serão utilizados, pelo Ministério da
Defesa, para atender despesas decorrentes da
modernização do Exército Brasileiro.
A modernização, consoante a Exposição de
Motivos, se faz necessária em razão da
obsolescência natural observada nos sistemas de
Armamento, de Defesa Antiaérea e de Comando e
Controle, que apresentam elevada defasagem
tecnológica, e também tendo em vista o baixo nível
dos estoques de material de intendência de
campanha, o que ocasionou a utilização, ao longo
dos últimos anos, dos estoques estratégicos. Dessa
forma, argumenta-se que o presente crédito especial
apresenta-se indispensável para o cumprimento da
missão institucional do Exército Brasileiro.
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Os recursos serão utilizados para a aquisição
de material que proporcionará meios adequados
aos centros de excelência de unidades operacionais
do Exército. Os materiais a serem adquiridos
referem-se a viaturas operacionais para substituir
40% das existentes, as quais, em grande parte,
datam da década de 1970; material de comunicação
e transmissão de informações para recompor
equipamentos do Sistema de Comando e Controle;
material de intendência de campanha; viaturas
blindadas de rodas para dotar um regimento de
cavalaria mecanizado; desenvolvimento de projetos
de ciência e tecnologia; radares de vigilância
terrestre e suprimento e munição para recompor
20% da dotação orgânica do Exército.
Ao projeto de lei, no prazo regimental, não foram
oferecidas emendas.
É o relatório.
I.2 – Análise
O referido crédito encontra-se de acordo com
os dispositivos constitucionais, legais e regimentais
pertinentes à matéria, especialmente o art. 167,
incisos V e VI, da Constituição e o art. 43, § 1º,
inciso III, da Lei nº 4.320/64.
Cumpre observar que o projeto em exame está
elaborado em boa técnica legislativa e afigura-se
meritório, vez que ajusta a programação do Comando
do Exército com o intuito de assegurar-lhe os meios
para alcançar seus objetivos institucionais.
Deve-se ressaltar que o Comando do Exército e
o Fundo do Exército vêm sofrendo, ao longo dos
últimos anos, sensível redução do nível de seus
investimentos, conforme pode ser observado no
quadro a seguir.

A situação anteriormente apresentada, por si
só, já seria suficiente para justificar a aprovação do
presente pedido de crédito, o qual nada mais faz do
que restabelecer o nível de investimento observado
pelo Comando do Exército no exercício de 1998.
Some-se a isso a inegável necessidade de serem
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repostos equipamentos já obsoletos, bem como a
urgência da manutenção dos estoques de materiais
em níveis adequados.
II – Voto
Diante do exposto, e tendo em vista a
constitucionalidade, juridicidade e mérito do Projeto
de Lei nº 5, de 2002 – CN, votamos pela aprovação do
crédito na forma proposta pelo Poder Executivo.
Sala da Comissão, 15 de abril de 2002. –
Senador Carlos Bezerra, Presidente, Senador Tião
Viana, Relator.
CONCLUSÃO
A Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalizaçao, na Quinta Reunião
Ordinária, em 16 de abril de 2002, aprovou, por
unanimidade, o Relatório do Senador Tião Viana,
favorável nos termos do Projeto de Lei nº 05/2002 –
CN. Ao Projeto não foram apresentadas emendas.
Compareceram os Senhores Senadores Carlos
Bezerra, Presidente, Amir Lando, Antônio Carlos
Valadares, Benício Sampaio, Carlos Patrocínio,
Francelino Pereira, Freitas Neto, Gilberto Mestrinho,
Lúdio Coelho, Nabor Júnior Romero Jucá, Romeu Tuma,
Sebastião Rocha, Tião Viana e Wellington Roberto; e
Deputados Santos Filho, Primeiro-Vice-Presidente,
Virgílio Guimarães, Terceiro-Vice-Presidente, Adolfo
Marinho, Airton Cascavel, Airton Dipp, Alberto
Goldman, Alexandre Cardoso, Almir Sá, Anivaldo
Vale, Antônio Carlos Konder Reis, Antônio do Vale,
Armando Abílio, Carlito Merss, Cláudio Cajado,
Clementino Coelho, Coriolano Sales, Divaldo
Suruagy, Domiciano Cabral, Eujácio Simões,
Eunício Oliveira, Félix Mendonça, Fernando Coruja,
Gilmar Machado, Giovanni Queiroz, Gonzaga
Patriota, Helenildo Ribeiro, João Almeida, João
Caldas, João Coser, João Grandão, João Leão,
João Magno, João Matos, João Tota, Jonival Lucas
Júnior, Jorge Alberto, Jorge Bittar, Jorge Khoury,
José Borba, José Carlos Elias, José Chaves, José
Pimentel, Josué Bengtson, Juquinha, Laura
Carneiro, Luciano Castro, Marçal Filho, Marcelo
Teixeira, Márcio Reinaldo Moreira, Milton Monti,
Nárcio Rodrigues, Nelson Meurer, Neuton Lima, Nilo
Coelho, Osvaldo Reis, Paulo Kobayashi, Paulo
Mourão, Pedro Chaves, Pedro Fernandes, Pedro
Novais, Raimundo Gomes de Matos, Renato
Vianna, Ricardo Barros, Ricarte de Freitas, Sampaio
Dória, Saulo Pedrosa, Sérgio Barcellos, Sérgio
Miranda, Silas Brasileiro, Telma de Souza e
Waldemir Moka.
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Sala de Reuniões, 16 de abril de 2002. –
Senador Carlos Bezerra, Presidente – Senador Tião
Viana, Relator.
A Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização apresenta a Redação Final
do Projeto de Lei nº 05/2002 – CN, que “Abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da
Defesa,
crédito
especial
no
valor
de
R$223.590.266,00 (duzentos e vinte e três milhões,
quinhentos e noventa mil, duzentos e sessenta e seis
reais), para os fins que especifica”.
Sala de Reuniões, de abril de 2002. – Senador
Carlos Bezerra, Presidente – Senador Tião Viana,
Relator.
Ata da 7ª Reunião da Mesa do Senado
Federal, realizada em 17 de abril de 2002
Aos dezessete dias do mês de abril de dois mil e
dois, às dez horas, na sala de autoridades do
Gabinete da Presidência, reúne-se a Mesa do
Senado Federal, com a presença dos Senhores
Senadores Ramez Tebet, Presidente; Edison Lobão,
1º Vice-Presidente; Antonio Carlos Valadares, 2º
Vice-Presidente; Carlos Wilson, 1º Secretário; Antero
Paes de Barros, 2º Secretário; Ronaldo Cunha Lima,
3º Secretário; e Mozarildo Cavalcanti, 4º Secretário.
Havendo número legal, o Senhor Presidente declara
aberta a reunião, apresentando os assuntos
constantes da pauta. Item 1:
Requerimentos nºs 102, de 2002, de autoria da
Comissão de Fiscalização e Controle, solicitando
informações ao Ministro de Estado da Saúde, sobre a
contratação por aquele Ministério, desde abril de
1999, da empresa FENCE – Consultoria Empresarial
Ltda., com a finalidade de detectar a existência e
desativar campos magnéticos espúrios nas linhas
telefônicas. O Senhor Presidente comunica que
distribuiu anteriormente o requerimento ao Senador
Edison Lobão para relatar, a quem concede a palavra.
O Senador Edison Lobão apresenta o seu Relatório
que conclui pelo aguardo da resposta ao
Requerimento nº 77, de 2002, de autoria do Senador
Romero Jucá, de pedido idêntico, do qual foi também
relator. Posto em discussão e votação, é o Relatório
aprovado pela unanimidade dos presentes. À
Secretaria-Geral da Mesa. Item 2: Requerimentos nºs
139, de 2002, de autoria do Senador Mozarildo
Cavalcanti, solicitando informações ao Ministro de
Estado da Justiça. O Senhor Presidente comunica
que distribuiu anteriormente o requerimento ao
Senador Ronaldo Cunha Lima para relatar, a quem
concede a palavra. O Senador Ronaldo Cunha Lima
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apresenta o seu Relatório concluindo favoravelmente
ao requerimento. Submetido à discussão e votação, é
o Relatório aprovado pela unanimidade dos
presentes. A Secretaria-Geral da Mesa. Item 3:
Requerimentos nºs 143, de 2002, de autoria do
Senador Carlos Bezerra, solicitando informações ao
Ministro de Estado da Fazenda; e 144, de 2002, de
autoria do Senador Geraldo Cândido, solicitando
informações ao Ministro de Estado da Justiça. O
Senhor Presidente comunica que distribuiu
anteriormente os requerimentos ao Senador Carlos
Wilson para relatar, a quem concede a palavra. O
Senador Carlos Wilson apresenta os seus Relatórios
concluindo favoravelmente aos requerimentos.
Submetidos à discussão e votação, são os Relatórios
aprovados pela unanimidade dos presentes. A
Secretaria-Geral da Mesa. Item 4: Requerimentos nºs
157, de 2002, de autoria do Senador Mauro Miranda,
solicitando informações à Secretaria Especial do
Desenvolvimento Urbano da Presidência da
República; 159, de 2000, de autoria do Senador
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Chico Sartori, solicitando informações ao Ministro de
Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
162, de 2000, de autoria do Senador Carlos
Patrocínio, solicitando informações ao Ministro de
Estado da Saúde; e 166, de 2000, de autoria do
Senador Maguito Vilela, solicitando informações ao
Ministro de Estado da Fazenda. O Senhor Presidente
distribui os requerimentos aos Senadores Carlos
Wilson (nºs 159 e 162) e Mozarildo Cavalcanti (nºs
157 e 166) para relatar, de acordo com o § 1º do art. 3º
do Ato da Mesa nº 1, de 2001. O Senhor Presidente
suspende a reunião às dez horas e vinte minutos, ao
tempo em que determina que eu (Raimundo Carreiro
Silva), Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presente
Ata. Reaberta a reunião, a Ata é lida pelo Senhor
Primeiro-Secretário e aprovada pelos Senadores
presentes. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente, às dez horas e trinta minutos, declara
encerrada a reunião e assina a presente Ata.
Sala de Reuniões, 17 de abril de 2002. –
Senador Ramez Tebet, Presidente.
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