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SUMÁRIO
1 – ATA DA 45ª SESSÃO NÃO DELIBERATIVA, EM 19 DE ABRIL DE 2002
1.1 – ABERTURA
1.2 – EXPEDIENTE
1.2.1 – Mensagens do Presidente da República
Nº 117, de 2002 (nº 265/2002, na origem),
de 15 do corrente, restituindo autógrafos do Projeto
de Lei da Câmara nº 99, de 2001 (nº 3.395/2000,
na origem), que autoriza doação de imóvel de
propriedade do Instituto Nacional do Seguro Social, sancionado e transformado na Lei nº 10.422,
de 15 de abril de 2002...........................................
Nº 118, de 2002 (nº 266/2002, na origem),
de 15 do corrente, restituindo autógrafos do Projeto
de Lei da Câmara nº 121, de 2001 (nº 2.431/2000,
na origem), que denomina ”Viaduto Luiz Philippe
Pereira Leite“ o viaduto localizado no km-404 da
rodovia BR-364/163, no entroncamento com a rodovia MT-407, Rodovia dos Imigrantes, no Município de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, sancionado e transformado na Lei nº 10.423, de 15 de
abril de 2002..........................................................
Nº 119, de 2002 (nº 267/2002, na origem),
de 15 do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 25, de 2001 (nº 667/99,
na origem), que acrescenta capítulo e artigo à
Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que
dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento de serviços correspondentes e dá
outras providências, regulamentando a assistência doméstica no Sistema Único de Saúde, sancionado e transformado na Lei nº 10.424, de 15 de
abril de 2002..........................................................
1.2.2 – Avisos de Ministros de Estado
Nº 63/2002, de 15 do corrente, do Ministro
de Estado de Minas e Energia, encaminhando
informações e esclarecendo que informações
complementares podem ser obtidas na página da
ANEEL na Internet, em resposta ao Requerimento nº 44, de 2002, do Senador Mauro Miranda.
Ao Arquivo. ............................................................
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Nº 370/2002, de 15 do corrente, do Ministro
de Estado da Justiça, encaminhando as informações em resposta ao Requerimento nº 57, de 2002,
do Senador João Alberto Souza. Ao Arquivo. ..........
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Nº 371/2002, de 15 do corrente, do Ministro de Estado da Justiça, encaminhando as informações em resposta ao Requerimento nº 26, de
2002, do Senador Mauro Miranda. Ao Arquivo.....
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Nº 375/2002, de 16 do corrente, do Ministro de Estado da Justiça, encaminhando as informações em resposta ao Requerimento nº 46, de
2002, do Senador Mozarildo Cavalcanti. Ao
Arquivo...................................................................
1.2.3 – Aviso do Tribunal de Contas da
União
Nº 732/2002, de 10 do corrente, encaminhando cópia da Decisão nº 328/2002 e dos respectivos Relatório e Voto, em resposta ao Requerimento nº 700, de 2001, de autoria do Senador
Osmar Dias. O Requerimento ficará na Secretaria-Geral da Mesa aguardando o resultado da auditoria solicitada.....................................................
1.2.4 – Projetos recebidos da Câmara
dos Deputados
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Projeto de Decreto Legislativo nº 107, de
2002 (nº 918/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Universo Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de São
Bernardo do Campo, Estado de São Paulo. À Comissão de Educação. ............................................

05233

Projeto de Decreto Legislativo nº 108, de
2002 (nº 922/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Joviânia a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Joviânia,
Estado de Goiás. À Comissão de Educação. ........

05236

Projeto de Decreto Legislativo nº 109, de
2002 (nº 967/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação de Cachoeira Alta –
GO (ACCCA) a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Cachoeira Alta, Estado
de Goiás. À Comissão de Educação. ....................

05241

05228

Sábado 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Projeto de Decreto Legislativo nº 110, de
2002 (nº 971/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Beneficente Cultural de Comunicação Comunitária
Educadora Campo Verde a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Iacanga,
Estado de São Paulo. À Comissão de Educação. .
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Projeto de Decreto Legislativo nº 111, de
2002 (nº 974/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação de
Desenvolvimento Cultural e Artístico da Comunidade de São João do Triunfo – PR a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
São João do Triunfo, Estado do Paraná. À Comissão de Educação. ..................................................
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Projeto de Decreto Legislativo nº 112, de
2002 (nº 997/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a ASCOM – Associação de Comunicação e Cultura de Mozarlândia a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Mozarlândia, Estado de Goiás. À
Comissão de Educação.........................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 113, de
2002 (nº 1.001/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio
FM de Iporá Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Piranhas, Estado de Goiás. À Comissão de
Educação...............................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 114, de
2002 (nº 1.003/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação de
Integração Comunitária Cidade Esperança a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do
Sul. À Comissão de Educação. .............................
Projeto de Decreto Legislativo nº 115, de
2002 (nº 1.014/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Atlântida FM de Passo Fundo Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Passo Fundo,
Estado do Rio Grande do Sul. À Comissão de
Educação...............................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 116, de
2002 (nº 1.017/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Cultural e Educativa de São José das Palmeiras a
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de São José das Palmeiras, Estado do
Paraná. À Comissão de Educação. .......................
1.2.5 – Comunicações 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 Edu-
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cação, aos Projetos de Decreto Legislativo nºs
107 a 116, de 2002, lidos anteriormente. ..............
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Término de prazo, ontem, sem interposição
de recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, do Projeto de Lei do Senado nº 41, de 2001,
de autoria do Senador Paulo Hartung, que acrescenta o art. 41-A à Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, para estabelecer que, até que seja
publicada a Lei que institui diretrizes nacionais
para o saneamento básico, as concessões para
exploração desse serviço serão feitas em caráter
não oneroso e define outras condições mínimas,
aprovado terminativamente pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania. À Câmara dos
Deputados. ............................................................
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Término de prazo, ontem, sem interposição
de recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, do Projeto de Lei do Senado nº 212, de
2001, de autoria do Senador Waldeck Ornelas,
que dá nova redação ao § 1º do artigo 19 da Lei
nº 10.260, de 12 de julho de 2001 (dispõe sobre
o Fundo de Financiamento ao estudante do Ensino Superior), para atribuir prioridade absoluta
aos alunos afrodescendentes, aprovado terminativamente pela Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania. À Câmara dos Deputados. ..............
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Recebimento da Mensagem nº 122, de
2002 (nº 277/2002, na origem), de 17 do corrente, pela qual o Presidente da República solicita
seja autorizada a contratação de operação de
crédito externo no valor total de quatorze milhões, quatrocentos e sessenta mil dólares dos
Estados Unidos da América, entre a República
Federativa do Brasil e o Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, destinada ao financiamento do Programa de Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores
Mobiliários – PROAT II. À Comissão de Assuntos
Econômicos. ..........................................................
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Recebimento da Mensagem nº 123, de
2002 (nº 278/2002, na origem), de 17 do corrente, pela qual o Presidente da República solicita
seja autorizada a realização de operações financeiras voltadas ao reescalonamento, com remissão parcial, da dívida da República de Moçambique para com a República Federativa do Brasil,
no montante de cento e cinqüenta milhões, oitocentos e quatro mil, quatrocentos e trinta e um
reais e quarenta e sete centavos, consolidados
em 31-10-96, conforme Contrato de Reestruturação da Dívida firmado com aquele país, com
base nas Atas de Entendimentos originárias do
chamado Clube de Paris. À Comissão de Assuntos Econômicos. ....................................................
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Recebimento da Mensagem nº 124, de
2002 (nº 287/2002, na origem), de 19 do corrente, pela qual o Presidente da República solicita
seja autorizada a contratação de operação de
crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor total equivalente a sessenta e dois milhões e oitocentos mil dólares dos
Estados Unidos da América, de principal, entre o
Governo do Estado de Santa Catarina e o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, destinada a financiar, parcialmente, o Projeto de Recuperação Ambiental e de
Apoio ao Pequeno Produtor – PRAPEM. À Comissão de Assuntos Econômicos..........................
1.2.6 – Ofício do Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização
Nº 63/2002, de 16 do corrente, encaminhando, para autuação, avisos do Tribunal de
Contas da União referentes a informações acerca de subtítulos constantes do Quadro VII da Lei
nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002 (Lei Orçamentária). ..............................................................
1.2.7 – Autuação de Avisos do Tribunal
de Contas da União
Aviso nº 5, de 2002-CN (nº 598-SGS-TCU,
de 2002, na origem), encaminhando ao Congresso Nacional cópia da Decisão nº 253, de
2002-TCU (Plenário), bem como os respectivos
Relatório e Voto que a fundamentam, referente
ao Levantamento de Auditoria nas obras de melhoria da navegação das hidrovias do Corredor
Oeste-Norte do Rio Madeira no trecho Porto Velho–Foz do Madeira, a cargo da Administração
das Hidrovias da Amazônia Ocidental – AHIMOC.
À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. ................................................
Aviso nº 6, de 2002-CN (nº 498-SGS-TCU,
de 2002, na origem), encaminhando ao Congresso Nacional cópia da Decisão nº 212, de
2002-TCU (Plenário), bem como os respectivos
Relatório e Voto que a fundamentam, referente
ao Levantamento de Auditoria nas obras de adequação de trechos rodoviários no corredor Mercosul/BR-386/RS – trecho Lageado–Canoas,
compreendendo a duplicação com restauração
da rodovia e construção de obras de arte. À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização. ..........................................................
Aviso nº 7, de 2002-CN (nº 406-SGS-TCU,
de 2002, na origem), encaminhando ao Congresso Nacional cópia da Decisão nº 177, de
2002-TCU (Plenário), bem como os respectivos
Relatório e Voto que a fundamentam, referente
ao Relatório de levantamento de auditoria elaborado pela SECEX/AM, por meio do Sistema de
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Fiscalização de Obras – Fiscobras, nas obras de
construção e ampliação de bens imóveis da Fundação Universidade do Amazonas. À Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. ....................................................................
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Aviso nº 8, de 2002-CN (nº 587-SGS-TCU,
de 2002, na origem), encaminhando ao Congresso Nacional cópia da Decisão nº 261, de
2002-TCU (Plenário), bem como os respectivos
Relatório e Voto que a fundamentam, referente
ao Relatório Levantamento de Auditoria realizado
pela Secex/BA, no período de 16 a 24-4-2001,
objetivando verificar a execução das obras de infra-estrutura de irrigação de uso comum/adutora
da Serra da Batateira/BA. À Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. .......
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Aviso nº 9, de 2002-CN (nº 220-GP-TCU,
de 2002, na origem), encaminhando ao Congresso Nacional cópia da Decisão nº 56, de
2002-TCU (Plenário), bem como os respectivos
Relatório e Voto que a fundamentam, relativa à
obra de modernização e recuperação da infra-estrutura do Campus Universitário da Universidade
Federal da Bahia – UFBA. À Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. .......
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Aviso nº 10, de 2002-CN (nº 458-SGS-TCU,
de 2002, na origem), encaminhando ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 67, de
2002-TCU (Plenário), bem como os respectivos
Relatório e Voto que o fundamentam, no que se
refere à auditoria realizada pela SECEX – PB
nas obras de duplicação e restauração da rodovia BR-230, no trecho João Pessoa–Campina
Grande, no Estado da Paraíba, sob responsabilidade do então DNER e DER da Paraíba, com
execução pela empresa Via Engenharia S.A. À
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização. .......................................................
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Aviso nº 11, de 2002-CN (nº 333-SGS-TCU,
de 2002, na origem), encaminhando ao Congresso Nacional cópia da Decisão nº 111, de
2002-TCU (Plenário), bem como os respectivos
Relatório e Voto que a fundamentam, referente ao
relatório de auditoria realizada na Agência Goiana de Desenvolvimento Regional e na extinta Secretaria do Entorno de Brasília e do Nordeste –
GO. À Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização. ........................................
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Aviso nº 12, de 2002-CN (nº 501-SGS-TCU,
de 2002, na origem), encaminhando ao Congresso Nacional cópia da Decisão nº 221, de
2002-TCU (Plenário), bem como os respectivos
Relatório e Voto que a fundamentam, referente
ao Relatório de Auditoria realizado no Programa
de Trabalho de Implantação do Sistema de
Transmissão de Energia Elétrica em Manaus,
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Iranduba, Manacapuru e Itacoatira. À Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. ....................................................................
Aviso nº 13, de 2002-CN (nº 499-SGS-TCU,
de 2002, na origem), encaminhando ao Congresso Nacional cópia da Decisão nº 213, de
2002-TCU (Plenário), bem como os respectivos
Relatório e Voto que a fundamentam, referente
ao Levantamento de Auditoria nas obras de adequação do trecho rodoviário Km 0 – Divisa Pará
– Maranhão, no Corredor Araguaia – Tocantins –
BR-316 – PA. À Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.....................
Aviso nº 14, de 2002-CN (nº 500-SGS-TCU,
de 2002, na origem), encaminhando ao Congresso Nacional cópia da Decisão nº 220, de
2002-TCU (Plenário), bem como os respectivos
Relatório e Voto que a fundamentam, referente
ao relatório de auditoria na Implantação de Usina
Termelétrica de 270 MW no Estado do Amazonas. À Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização. ........................................
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Aviso nº 16, de 2002-CN (nº 497-SGS-TCU/
2002, na origem), encaminhando ao Congresso
Nacional cópia da Decisão número 233/2002,
(Plenário), bem como dos respectivos Relatório e
Voto que a fundamentam, referente a implantação da Usina Hidrelétrica de Serra da Mesa –
GO (TC nº 002.871/2002-1). À Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. ..
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Nº 1.804/2002, de 21 de março último, solicitando documento referente a denúncia protocolada perante a CPI do Judiciário (Anexado ao

processado do Requerimento nº 118, de 1999).
Solicitação atendida em 15 do corrente. ...............
1.2.9 – Ofício da Segunda Vice-Presidência e Corregedoria da Câmara dos Deputados
Nº 18/2002, de 4 do corrente, solicitando o
restante de documentação colhida pela CPI do
Futebol (Anexado ao processado do Requerimento nº 497, de 2000). Solicitação atendida em
17 do corrente. ......................................................
1.2.10 – Ofício da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro

Aviso nº 15, de 2002-CN (nº 405-SGS-TCU/
2002, na origem), encaminhando ao Congresso
Nacional cópia da Decisão número 179/2002,
(Plenário), bem como dos respectivos Relatório e
Voto que a fundamentam, referente a construção
de contorno rodoviário em Colatina/ES no corredor Leste/BR-259 (PT 26.782.0230.5789.0006).
À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. ................................................

Aviso nº 17, de 2002-CN (nº 509-SGS-TCU/
2002, na origem), encaminhando ao Congresso
Nacional cópia da Decisão nº 217/2002, (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto
que a fundamentam, referente ao relatório de
Levantamento de Auditoria realizado na Secretaria Extraordinária de Recursos Hídricos, Minerais e de Meio Ambiente do Governo do estado
da Paraíba – Projeto de irrigação Piancó III (TC
nº 004.925/2001-5). À Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização. .....................
1.2.8 – Ofício da Procuradoria-Geral de
Justiça do Estado de São Paulo
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Nº 52/2002, de 19 de março último, solicitando documentos colhidos pela CPI do Futebol
(Anexado ao processado do Requerimento nº
497, de 2000). Solicitação atendida em 17 do
corrente. ................................................................
1.2.11 – Ofícios do Primeiro Secretário
da Câmara dos Deputados
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Nº 186, de 2002, de 18 do corrente, submetendo à apreciação do Senado Federal a Medida Provisória nº 19, de 2001, que abre crédito
extraordinário, em favor do Ministério da Integração Nacional, no valor de R$13.000.000,00 (treze milhões de reais), para os fins que especifica. .
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Nº 187, de 2002, de 18 do corrente, submetendo à apreciação do Senado Federal a Medida Provisória nº 20, de 2001, que abre crédito
extraordinário ao Orçamento de Investimento
para 2001, em favor de diversas empresas estatais, no valor total de R$2.816.630.828,00 (dois
bilhões, oitocentos e dezesseis milhões, seiscentos e trinta mil e oitocentos e vinte e oito reais), e
reduz o Orçamento de Investimento das mesmas
empresas no valor global de R$1.846.971.305,00
(um bilhão, oitocentos e quarenta e seis milhões,
novecentos e setenta e um mil e trezentos e cinco reais), para os fins que especifica. ...................
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Nº 188, de 2002, de 19 do corrente, submetendo à apreciação do Senado Federal a Medida Provisória nº 21, de 2002, que institui o Auxílio-Aluno no âmbito do Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores de Enfermagem –
PROFAE. ...............................................................
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Nº 189, de 2002, de 19 do corrente, submetendo à apreciação do Senado Federal a Medida Provisória nº 22, de 2002, que altera a legislação tributária federal e dá outras providências,
aprovado por aquela Casa na forma do Projeto
de Lei de Conversão nº 8, de 2002. ......................
1.2.12 – Comunicação da Presidência
Inclusão na Ordem do Dia da próxima terça-feira, dia 23, com a aquiescência das lideranças partidárias, das Medidas Provisórias nºs 19 e
20, de 2001, nº 21, de 2002, e nº 22, de 2002
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(Projeto de Lei de Conversão nº 8, de 2002), tendo em vista que as matérias passam a sobrestar
imediatamente todas as demais deliberações legislativas do Senado Federal até que se ultime
sua votação. ..........................................................
1.2.13 – Discursos do Expediente
SENADOR LUIZ OTÁVIO – Análise sobre
a decisão do Supremo Tribunal Federal, que ratificou a resolução do Tribunal Superior Eleitoral
sobre a verticalização das coligações para as
próximas eleições..................................................

05410

05410

SENADOR CARLOS PATROCÍNIO – Comentários sobre a implementação de programas
de geração de energia no Estado de Tocantins. ...

05413

SENADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES – Considerações sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito da verticalização
das coligações partidárias. ....................................

05415

SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI –
Homenagens pelo transcurso do Dia do Exército
e do Dia do Índio. Reflexão a respeito da política
indigenista brasileira. .............................................
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SENADOR ROMERO JUCÁ, como Líder –
Comemoração dos Dias do Exército Brasileiro e
do Índio. Comentários sobre a projeção do Banco
Mundial para a economia brasileira.......................

05442

SENADOR FRANCELINO PEREIRA – Realização hoje, em Montes Claros/MG, de encontro de lideranças políticas para tratar do sistema
rodoviário nacional. ...............................................
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SENADORA MARINA SILVA – Reflexões
sobre a dramática questão indígena no Brasil,
por ocasião das comemorações do Dia do Índio...
1.2.14 – Leitura de requerimentos
Nº 197, de 2002, de autoria do Senador
Carlos Patrocínio, solicitando a retirada da Proposta de Emenda à Constituição nº 37, de 2001,
que altera os arts. 22, 37 e 144 da Constituição
Federal para criar a Polícia Fazendária Federal e
extinguir a Polícia Ferroviária Federal. O requerimento será incluído em Ordem do Dia oportunamente.....................................................................
Nº 198, de 2002, de autoria do Senador
Tião Viana, solicitando ao Ministro de Estado da
Agricultura as informações que menciona. À
Mesa para decisão. ...............................................
1.2.15 – Discurso do Expediente (Continuação)
SENADOR EDISON LOBÃO – Homenagem pela proximidade do Dia do Trabalhador. ......
1.2.16 – Leitura de diversos
Diversos nº 1, de 2002 (nº 5-2-N/012, na
origem), da Ministra Conselheira Encarregada de
Negócios da Embaixada do Peru, encaminhando
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cópia da Ata de Instalação da ‘Liga Parlamentar
de Amizade Peruano-Brasileira’, constituída no
dia 10 do corrente, no Congresso da República
do Peru. À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional. ...................................................
1.2.17 – Discursos encaminhados à publicação
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05467

SENADOR MAURO MIRANDA – Regozijo
pela aprovação de empréstimo do BIRD para o
Estado de Goiás, destinado ao desenvolvimento
rodoviário e de transportes....................................
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SENADOR ROMERO JUCÁ – Homenagem ao índio pelo transcurso do seu dia...............

05472

SENADOR LÚCIO ALCÂNTARA – Registro
da realização, ano passado, da décima primeira
edição do Cine Ceará – Festival Nacional de Cinema e Vídeo, uma iniciativa da Universidade
Federal do Ceará e da Casa Amarela Eusébio
Oliveira, com o apoio da Secretaria de Estado de
Cultura e Desporto. ...............................................
1.3 – ENCERRAMENTO
2 – PARECERES
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Nº 6, de 2002-CN, da Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, sobre
autorização de execução orçamentária de contrato
relativo ao subtítulo 02.061.0569.7241.0003 –
Construção do edifício-sede da Seção Judiciária
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Ata da 45ª Sessão não deliberativa
em 19 de abril de 2002
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. Mozarildo Cavalcanti, Luiz Otávio
João Alberto Souza e Lindberg Cury
(Inicia-se a sessão às 9 horas.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Luiz
Otávio, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Nº 117, de 2002 (nº 265/2002, na origem), de 15
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei da
Câmara nº 99, de 2001 (nº 3.395/2000, na origem), que
autoriza doação de imóvel de propriedade do Instituto
Nacional do Seguro Social, sancionado e transformado
na Lei nº 10.422, de 15 de abril de 2002.
Nº 118, de 2002 (nº 266/2002, na origem), de 15
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei
da Câmara nº 121, de 2001 (nº 2.431/2000, na origem), que denomina ”Viaduto Luiz Philippe Pereira
Leite“ o viaduto localizado no Km 404 da rodovia
BR-364/163, no entroncamento com a rodovia
MT-407, Rodovia dos Imigrantes, no Município de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, sancionado e transformado na Lei nº 10.423, de 15 de abril de 2002.
Nº 119, de 2002 (nº 267/2002, na origem), de 15
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei
da Câmara nº 25, de 2001 (nº 667/99, na origem), que
acrescenta capítulo e artigo à Lei nº 8.080, de 19 de
setembro de 1990, que dispõe sobre as condições
para a promoção, proteção e recuperação da saúde,
a organização e o funcionamento de serviços correspondentes e dá outras providências, regulamentando
a assistência doméstica no Sistema Único de Saúde,
sancionado e transformado na Lei nº 10.424, de 15 de
abril de 2002.

AVISOS
DE MINISTROS DE ESTADO
Nº 63/2002, de 15 do corrente, do Ministro de
Estado de Minas e Energia, encaminhando informa-

ções e esclarecendo que informações complementares podem ser obtidas na página da ANEEL na Internet, em resposta ao Requerimento nº 44, de 2002, do
Senador Mauro Miranda. Ao Arquivo.
Nº 370/2002, de 15 do corrente, do Ministro de
Estado da Justiça, encaminhando as informações em
resposta ao Requerimento nº 57, de 2002, do Senador João Alberto Souza. Ao Arquivo.
Nº 371/2002, de 15 do corrente, do Ministro de
Estado da Justiça, encaminhando as informações em
resposta ao Requerimento nº 26, de 2002, do Senador Mauro Miranda. Ao Arquivo.
Nº 375/2002, de 16 do corrente, do Ministro de
Estado da Justiça, encaminhando as informações em
resposta ao Requerimento nº 46, de 2002, do Senador Mozarildo Cavalcanti.
As informações foram encaminhadas,
em cópia, aos Requerentes.
Os Requerimentos vão ao Arquivo.

AVISO
DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Nº 732/2002, de 10 do corrente, encaminhando
cópia da Decisão nº 328/2002 e dos respectivos Relatório e Voto, em resposta ao Requerimento nº 700, de
2001, de autoria do Senador Osmar Dias.
O aviso foi encaminhado, em cópia, ao
Requerente.
O Requerimento ficará na Secretaria-Geral da Mesa aguardando o resultado
da Auditoria solicitada.
PROJETOS RECEBIDOS DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 107, DE 2002
(Nº 918/2001, a na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão da Rádio Universo Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de São Bernardo
do Campo, Estado do São Paulo.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 28 de dezembro de 1998, que renova
por dez anos, a partir do 1º de maio de 1994, a concessão da Rádio Universo Ltda. para explorar, sem direto de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade do São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.722, DE 1998
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, Interino, o ato constante do Decreto de 28 de dezembro de 1998, que
”Renova a concessão outorgada à Rádio Universo
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo“.
Brasília, 30 de dezembro de 1998. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM Nº 411/MC
Brasília, 17 de dezembro de 1998
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à consideração de Vossa Excelência
o incluso Processo Administrativo nº 50830.000232/94,
que trata da renovação da concessão outorgada à
Rádio Universo Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de São
Bernardo do Campo Estado de São Paulo.
2. Ressalte-se que a outorga que se pretende
renovar foi deferida originariamente como permissão
à Sociedade Rádio Capivari Ltda., autorizada a mudar sua denominação social para Sociedade Rádio
Independência Ltda., pela Portaria MVOP nº 685, de
4 de agosto de 1948, transferida para a Rádio Diário
do Grande ABC Ltda., conforme Portaria MC nº 556,
de 27 de julho de 1973 e renovada pela Portaria MC
nº 1.066, de 19 de setembro de 1974.
3. Ressalte-se, ainda, que a outorga foi novamente renovada, por dez anos, a partir de 1º de maio
de 1984, pelo Decreto nº 91.012, de 27 de fevereiro
de 1985, já na condição de concessionária, em virtude de aumento de potência autorizado para sua estação transmissora.
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4. Em conseqüência de cisão promovida pela
Rádio Diário do Grande ABC S.A. nos termos da Portaria nº 760, de 22 de junho do 1993, que resultou na
formação de duas novas sociedades, a Televisão Diário do Grande ABC S/C Ltda., e a Rádio Continental
S.A., a concessão foi transferida, conforme Decreto
do 22 do maio do 1996, para a Rádio Continental
S.A., que à época da exposição do ato de transferência já havia alterado seu tipo societário para sociedade por cotas de responsabilidade limitada e a sua denominação social para Rádio Universo Ltda.
5. Com relação ao pedido objeto do processo
supracitado, observo que o ato de outorga original
está amparado juridicamente, considerando as disposições contidas na Lei nº 5.785, de 23 de junho do
1972, e no Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, que a regulamentou, que consideram como deferidos os pedidos de renovação requeridos na forma
devida e não decididos ao término do prazo de vigência da concessão ou permissão, sendo, por isso, admitido o funcionamento precário das estações, mesmo quando expiradas as respectivas outorgas.
6. Com essas observações, lícito é concluir-se
que a terminação do prazo da outorga ou a pendência
de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não determinam, necessariamente a extinção do serviço prestado, podendo o processo da renovação ser ultimado.
Em sendo renovada a outorga em apreço o ato
correspondente deverá assinalar que a renovação
ocorrerá a partir de 1º de maio de 1994.
8. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei nº 5.785, do 1972, e seu Regulamento, Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 3º do art. 223 da
Constituição.
Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nascimento, Ministro do Estado das Comunicações,
Interino.
DECRETO DE 28 DE DEZEMBRO DE 1998
Renova a concessão outorgada à
Rádio Universo Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de São Bernardo do Campo, Estado do São Paulo.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223
da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do
Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e ten-
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do em vista o que consta do Processo Administrativo
nº 50830.000232/94,
Decreta:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, §
3º, da Lei nº 4.117, de 27 do agosto do 1962, por dez
anos, a partir de 1º de maio de 1994, a concessão da
Rádio Diário do Grande ABC S.A. outorgada pela Portaria MVOP nº 685, de 4 de agosto de 1948, renovada
pelo Decreto nº 91.012, de 27 de fevereiro de 1985,
cujo prazo residual da outorga foi mantido conforme
Decreto de 10 de maio de 1991, e transferida para a
Rádio Universo Ltda., para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de São Bernardo do Campo,
Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 28 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º da República. – Fernando Henrique
Cardoso.
PARECER CONJUR/MC Nº 1.116 DE 1998
Referência: Processo nº 50830.000232/94
Origem: Delegacia do MC no Estado de São Paulo
Interessada: Rádio Universo Ltda. (Rádio Continental S/A).
Assunto: Renovação de outorga.
Ementa: Concessão para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, cujo prazo teve seu
termo em 1º-05-94. Pedido apresentado tempestivamente. Regulares a situação técnica e a vida societária.
Conclusão: Pelo deferimento do pedido.
Trata o presente processo de pedido de renovação da concessão então outorgada à Rádio Diário do
Grande ABC Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.
2. Cumpre-me preliminarmente esclarecer que
a referida Concessão foi, no curso dos procedimentos
de renovação, transferida diretamente para a Rádio
Universo Ltda., em Cujo nome deverão ser expedidos
os atos de renovação correspondentes, nos termos
da análise contida no presente parecer.
3. A outorga em questão foi originariamente deferida, como permissão para explorar serviço de radiodifusão em onda média local na cidade de Capivari,
Estado de São Paulo, à Sociedade Rádio Capivari
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Ltda., conforme Portaria MVOP nº 685, de 4 de agosto de 1948, publicada no Diário Oficial da União de 14
subseqüente.
4. Posteriormente, consoante autorização contida na Portaria MVOP nº 914, 23 de outubro de 1948,
publicada no Diário Oficial da União de 5 de novembro seguinte, a entidade alterou sua denominação social para Sociedade Rádio Independência Limitada e,
no ano de 1956, obteve autorização para transferir
sua estação transmissora para a cidade de São Bernardo do Campo, também no Estado de São Paulo,
conforme Portaria MVOP nº 656, de 25 de outubro daquele ano, publicada no Diário Oficial da União de 30
subseqüente.
5. Em 1973, nos termos da Portaria MC nº 556,
de 27 de julho de 1973, publicada em 10 de agosto do
mesmo ano, a permissão foi transferida para a Rádio
Diário do Grande ABC Ltda..
6. A outorga em apreço foi renovada em duas
ocasiões, sendo a primeira pela Portaria MC nº 1.066,
de 19 de setembro de 1974, publicada no Diário Oficial da União do dia 24 subseqüente, e a segunda pelo
Decreto nº 91.012, de 27 de fevereiro de 1985, publicado em 28 seguinte, já na condição de concessionária, em virtude de aumento de potência autorizado
para sua estação transmissora.
7. Em seguida, a entidade foi autorizada a transformar seu tipo societário para sociedade anônima,
passando a denominar-se Rádio Diário do Grande
ABC S.A.
8. Em razão da cisão parcial promovida pela Rádio Diário do Grande ABC S.A., autorizada pela Portaria nº 760, de 22 de junho de 1993, publicada em 9
seguinte, que resultou na formação de duas outras
sociedades denominadas Rádio Continental S.A. e
Televisão Diário do Grande ABC S/C Ltda., a concessão foi transferida, conforme Decreto de 22 de maio
de 1996, publicado em 23 subseqüente, para uma
das sociedades resultantes da cisão, ou seja a Rádio
Continental S.A., que à época da expedição do ato de
transferência já havia alterado seu tipo societário para
sociedade por cotas de responsabilidade limitada e a
sua denominação social para Rádio Universo Ltda..
9. O pedido de renovação que ora se aprecia foi
formulado pela Rádio Continental S.A., na qualidade
de sucessora da Rádio Diário do Grande ABC S.A.,
em data anterior à transferência de concessão, sendo, portanto, na ocasião, carecedora de legitimidade
para agir. Entretanto, com a transferência havida, ainda no curso dos procedimentos de renovação, entendo sanado o vício e conferida a requerente a legitimidade necessária.
10. O pedido supracitado foi objeto de estudos
preliminares por parte da Delegacia do MC no Estado
de São Paulo, tendo aquela Delegacia concluído favo-
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ravelmente ao pleito, consoante Parecer Jurídico nº
155/97, fls. 124-126, dos autos.
11. Reexaminadas as peças que constituem os
autos do presente processo, a pedido, sua documentação e os fundamentos jurídicos que determinaram a
postura de deferimento adotada pela DMC/SP, concluo, igualmente, pelo deferimento do postulado,
acrescentando o seguinte:
* O quadro diretivo e a quadro societário da entidade, aprovados pelo Decreto de 22 de maio de 1996,
pela Portaria nº 443, de 15 de agosto de 1997, respectivamente, estão assim constituídos:
COTISTAS

COTAS

VALOR R$

David Oliveira de Miranda

5.000

5.000,00

Léia Oliveira de Miranda Sora

5.000

5.000,00

10.000

10.000,00

TOTAL
Gerentes:

David Oliveira de Miranda
Léia Oliveira de Miranda Sara

12. Ressalte-se que a outorga original está amparada juridicamente nos termos do que dispõem a Lei nº
5.785, de 1972, e a Decreto nº 88.066, de 1983, eis que
o pedida de sua renovação foi apresentado na forma
devida, no prazo legal e com a documentação hábil.
13. Nos termos da lei, o pedido ter-se-a 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 a pendência da sua renovação, a curto
ou a longo prazo, não determinam necessariamente,
a extinção do serviço prestado.
14. 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
Decreta – com vistas ao encaminhamento para o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, autoridade competente para conhecer e decidir do pedido.
15. Posteriormente, a matéria deverá ser apreciada pelo Congresso Nacional, consoante dispõe o §
3º, do art. 223 da Constituição, para que a ata de renovação possa produzir seus efeitos legais.
Brasília, 16 de novembro de 1998. – Maria da
Glória Tuxi F. dos Santos, Coordenadora.
Aprovo. Submeto à senhora Consultora Jurídica.
Brasília, 16 de novembro de 1998. – Adalzira
França Soares de Lucca, Coordenadora-Geral de
Assuntos Jurídicos de Comunicações.
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DESPACHO CONJUR/MC Nº 1.339/98
Adoto o Parecer CONJUR/MC nº 1.116/98, que
conclui pelo deferimento do pedido de renovação do
prazo de vigência da concessão outorgada a Rádio
Universo Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de São Bernardo
do Campo, Estado de São Paulo. Remetam-se os autos, acompanhados de minutas de Exposição de Motivos e Decreta, a consideração do Exmº Senhor Ministro de Estado das Comunicações com vistas ao
encaminhamento para o Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Brasília, 16 de novembro de 1998. – Raimunda
Nonata Pires, Consultora Jurídica Interina.
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 108, DE 2002
(Nº 922/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Joviania a executar
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Joviania, Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 271, de 14 de junho de 2000, que autoriza a Associação Comunitária de Joviania a executar, por três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão, comunitária na cidade de Joviania, Estado de Goiás.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.250/00
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223 da Constituição Federal, submeto a
apreciação de Vossas Excelências, acompanhada de
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações autorizações para executar, pelo
prazo de três anos, serviços de radiodifusão comunitária conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 260, de 14 de junho de 2000 –
Associação Cultural Comunitária dos Moradores de
Sales Oliveira, na cidade de Sales Oliveira – SP:
2 – Portaria nº 261, de 14 de junho de 2000 –
Associação Comunitária Clóvis Mânica, na cidade de
Antônio Prado – RS;
3 – Portaria nº 262, de 14 de junho de 2000 –
Associação O Bom Samaritano A.B.S. na cidade de
Rio Branco do Sul – PR;
4 – Portaria nº 263, de 14 de junho de 2000 –
Associação Cultural e Comunitária de Santa Cruz do
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Monte Castelo – “ACOSMOC”, na cidade de Santa
Cruz do Monte Castelo – PR;
5 – Portaria nº 264, de 14 de junho de 2000 –
Fundação Pedro Coelho de Resende. na cidade Boa
Hora – PR;
6 – Portaria nº 265, de 14 de junho de 2000 –
Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Uraí, na cidade Uraí – PR;
7 – Portaria nº 266, de 14 de junho de 2000 –
Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural
e Artístico de Terra Boa, na cidade de Terra Boa – PR;
8 – Portaria nº 267, de 14 de junho de 2000 –
Associação Comunitária Ana Roberto – ACAR, na cidade de Missão Velha – CE;
9 – Portaria nº 268, de 14 de junho de 2000 –
Associação de Radiodifusão de Cumaru, na cidade
de Cumaru – PE;
10 – Portaria nº 269, de 14 de junho de 2000 –
Associação Comunitária de Radiodifusão Associadas
FM da Cidade de Filomena, na cidade de Santa Filomena – PI;
11 – Portaria nº 270, de 14 de junho de 2000 –
Associação Cultural Dona Maria Vergentina, na cidade de Guaíra – SP:
12 – Portaria nº 271, de 14 de junho de 2000 –
Associação Comunitária de Joviânia, na cidade de
Joviânia – GO:
13 – Portaria nº 272, de 14 de junho de 2000 –
Associação Comunitária Cultural e Beneficente “Heróis
da Retirada”, na cidade de Guia Lopes da Laguna – MS;
14 – Portaria nº 273, de 14 de junho de 2000 –
Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico, Cultural e informação “Princesa do Norte”, na cidade de Sonora – MS; e
15 – Portaria nº 274, de 14 de junho de 2000 –
Associação Comunitária Amigos de Porto Calvo, na
cidade de Porto Calvo – AL.
Brasília 11 de setembro de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM nº 290/MC
Brasília, 21 de agosto de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associção Comunitária de
Joviânia, com sede na cidade de Joviânia, Estado de
Goiás, explore o serviço de radiodifusão comunitária,
em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço cuja documentação inclui manifestação de
apoio da comunidade, numa demonstração de re-
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ceptividade da filosofia de criação desse braço da
radiodifusão de maneira a incentivar o desenvolvamento e a sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas
ações permitem que as entidades trabalhem em
conjunto com a comunidade, auxiliando não só no
processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo de integração de informações
benéficas em todos os segmentos, e a todos esses
núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativa ao
pleito, o que se conclui da documentação de origem,
consubstanciada nos autos do Processo Administrativo nº 53670.000546/98, que ora faço acompanhar,
com a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 271, DE 14 DE JUNHO DE 2000
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53670.000546/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária de Joviânia, com sede na Rua Pedro Alves Portilho, nº 37,
Bairro Centro, na cidade de Joviânia, Estado de Goiás,
a executar serviço de radiodifusão Comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 17º48’27"S e longitude em
49º36’53"W, utilizando a freqüência de 104.9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução e o serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 109, DE 2002
(Nº 967/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação de Cachoeira Alta – GO (ACCCA) a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cachoeira Alta, Estado do Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a qual se refere a
Portaria nº 344, do 17 do julho do 2000, que autoriza a
Associação Comunitária de Comunicação de Cachoeira Alta – GO (ACCCA) a executar, por três anos,
sem direito de exclusividade, serviço do radiodifusão
comunitária na cidade do Cachoeira Alta, Estado de
Goiás.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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8 – Portaria nº 390, de 31 do julho de 2000
Associação Beneficente Social do Santo Estevão –
ABS, na cidade de Santo Estevão – BA;
9 – Portaria nº 396, de 31 de julho de 2000 –
Associação Comunitária de Rádio
Educação e
Cultura do Paduá FM, na cidade do Santo Antônio do
Paduá – RJ;
10 – Portaria nº 410, de 31 de julho de 2000 –
Associação Comunitária de Radiodifusão de Junqueiropólis, na cidade de Junqueiropólis – SP;
11 – Portaria nº 412, de 31 de julho de 2000 –
Associação Cultural e Comunitária Prima, na cidade
de Monte Mor – SP; e
12 – Portaria nº 431, de 3 de agosto de 2000 –
Associação Comunitária de Buriti Alegre, na cidade
de Buriti Alegre – GO.
Brasília, 16 de outubro de 2000. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO.
EM Nº 439/MC
Brasília, 28 do setembro de 2000

MENSAGEM Nº 1.440/00
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto a apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro do Estado das Comunicações, autorizações
para executar pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 342, de 17 de julho de 2000–
ADECON Associação de Desenvolvimento Comunitário da Rua Nova – na cidade de Belém – PB;
2 – Portaria nº 343, de 17 julho de 2000 – Associação cultural Rádio Liberdade FM – RADIOLIBER,
na cidade de Iraqui – RS;
3 – Portaria nº 344, de 17 de julho de 2000 – Associação Comunitária de Comunicação de Cachoeira Alta
– GO (ACCCA), na cidade de Cachoeira Alta – GO;
4. Portaria nº 345, de 17 do julho do 2000 –
Associação de Comunicação e Cultura de Bonfinópolis, na cidade de Bonfinópolis – GO;
5. Portaria nº 346, de 17 do julho de 2000 – Associação de Desenvolvimento Comunitário Beneficiente e
Cultural de Olivença, na cidade de Olivença – AL;
6 – Portaria nº 332, de 31 de julho de 2000 –
Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural
e Artístico de Mamborê, na cidade do Mamborê – PR;
7 – Portaria nº 339, do 31 do julho de 2000 –
Associação Comunitária para o Progresso da Cidadania de São Francisco do Conde, na cidade do São
Francisco do Conde – BA;

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Comunitária
de Comunicação de Cachoeira Alta – GO (ACCCA),
com sede na cidade Cachoeira Alta, Estado de Goiás,
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em
conformidade com o caput do art 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, do 19 de fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de
maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem de
elo à integração de informações benéficas em todos os
segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53670.000608/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do pre-

05242

Sábado 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

sente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 344, DE 17 DE JULHO DE 2000
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 do junho do
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53670.0000608/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária de
Comunicação de Cachoeira Alta – GO (ACCCA), com
sede na cidade à Av. Brasil s/nº – Setor Pedro Sobrinho, na cidade do Cachoeira Alta, Estado de Goiás, a
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executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 18º45’3"S e longitude em
50º56’35"W, utilizando a freqüência de 104.9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a
entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação de ato de
deliberação.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.

Abril de 2002

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 20

05243

05244

Sábado 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 110, DE 2002
(Nº 971/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Beneficente Cultural de Comunicação Comunitária Educadora Campo Verde a executar serviço do radiodifusão comunitária na cidade do Iacanga, Estado
do São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 479, do 14 do agosto do 2000, que autoriza a
Associação Beneficente Cultural de Comunicação
Comunitária Educadora Campo Verde a executar, por
três anos, sem direito de exclusividade, serviço do radiodifusão comunitária na cidade de Iacanga, Estado
do São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data do sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.604/00

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do ar tigo 49 inci so XII, en ca minhado com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelên cias acompanhadas de Exposições de Motivos do
Senhor Mi nistro de Estado das Comunicações, autorizações para executar, pelo prazo de três anos,
sem dire i to de exclusividade, ser viços de radi o difusão co munitária, conforme os seguintes atos e
entidades.
1 – Portaria nº 451, de 14 do agosto de 2000 –
Associação de Radiodifusão Comunitária de Angical
– (ARCA), na cidade de Angical – BA;
2 – Portaria nº 453, de 14 de agosto de 2000 –
Associação Comunitária de Radiodifusão Esperança
do Vale – ACREV/FM, na cidade de Salto Grande –
SP;
3 – Portaria nº 454, de 14 de agosto de 2000 –
Associação e Movimento Comunitário Rádio Liberdade Comunitária FM, na cidade de Taubaté – SP;
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4 – Portaria nº 456, de 14 de agosto de 2000 –
Instituto de Radiodifusão de Desenvolvimento Comunitário de Coreaú – IRC, na cidade de Coreaú – CE;
5 – Portaria nº 458, do 14 do agosto de 2000 –
Associação de Cooperação e Desenvolvimento –
ACOOD, na cidade de Massapé – CE;
6 – Portaria nº 459, de 14 de agosto de 2000 –
Obra de Assistência Paroquial de Cachoeira – OAPC,
na cidade de Cachoeira – BA;
7 – Portaria nº 460, de 14 de agosto de 2000 –
Associação Rádio Comunitária Sentinela do Alegrete,
na cidade de Alegrete – RS;
8 – Portaria nº 461, de 14 de agosto de 2000 –
Associação Cultural e Educativa de Vera Cruz do
Oeste, na cidade de Vera Cruz do Oeste – PR;
9 – Portaria nº 462, de 14 do agosto do 2000 –
Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Quitandinha, na cidade de Quitandinha – PR;
10 – Portaria nº 465, de 14 do agosto do 2000 –
ASCOM – Associação de Comunicação e Cultura de
Mozarlândia, na cidade de Mozarlândia – GO;
11 – Portaria nº 466, do 14 de agosto do 2000 –
ACCS – Associação Cultural e Comunicação Social,
ma cidade do Itupeva – SP;
12 – Portaria nº 470, de 14 de agosto do 2000 –
Associação Rádio Comunitária do Venda Nova do
Imigrante, na cidade de Venda Nova do Imigrante –
ES;
13 – Portaria nº 471, de 14 de agosto de 2000 –
Associação Cultural, Social e Artístico da cidade do
Lavínia, na cidade do Lavínia – SP;
14 – Portaria nº 472, de 14 do agosto de 2000 –
Associação do Radiodifusão Comunitária de Urussanga, na cidade de Urussanga – SC;
15 – Portaria nº 473, do 14 do agosto do 2000 –
Associação Comunitária de Radiodifusão do Luminárias – MG; para o Desenvolvimento Artístico e Cultural, na cidade do Luminárias – MG;
16 – Portaria nº 479, de 14 do agosto de 2000 –
Associação Beneficente Cultural do Comunicação
Comunitária Educadora Campo Verde, na cidade do
Iacanga – SP;
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17 – Portaria nº 483, de 14 de agosto de 2000 –
Entidade Cultural e Beneficente do Piraí, na cidade do
Piraí – RJ; e
18 – Portaria nº 485, de 14 de agosto do 2000 –
Associação Comunitária de Cultura, Lazer e Comunicação de Pontal, na cidade do Pontal – SP.
Brasília, 31 de outubro. – Fernando Henrique
Cardoso.
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de ori gem consubstanciada nos autos do Pro cesso Administrativo nº 53830.001725/98, que ora
faço acompanhar, com a fi nalidade de subsidiar os
trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais a outorga de autorização objeto do presente processo passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º do art. 223, de Constituição Federal.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações

EM nº 459/MC
Brasília, 11 de outubro de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Beneficente
Cultural de Comunicação Comunitária Educadora
Campo Verde, com sede na cidade do Iacanga, Estado do São Paulo, explore a serviço de radiodifusão
comunitária, em conformidade com o caput do art
223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar a serviço, cuja documentação inclui manifestação de
apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da
radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende de importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas
ações permitem que as entidades trabalhem em
conjunto com a comunidade, auxiliando não só no
processo educacional, social e cultural, mas também
servem de elo à integração de informações benéficas em todos os segmentos, a todos esses núcleos
populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, deter mi nei aná lises técnica e ju rídica da petição apresentada,
constatando a inexistência do óbice legal e nor mativo ao pleito, o que se conclui da documentação

PORTARIA Nº 479 DE 14 de agosto de 2000
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando a disposto nos
artigos 10 o 19 do Decreto nº 2.615, do 3 de junho de
1998, e tendo em vista a que consta do Processo
Administrativo nº 53830.001725/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Beneficente Cultural de Comunicação Comunitária Educadora Campo Verde, com sede na Rua Dr. Jonas Nunes Brigagão, nº 410, bairro Centro, na cidade de Iacanga,
Estado de São Paulo, a executar serviço de radiodifusão comunitária, polo prazo do três anos, sem direito
de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, do 19 do fevereiro do 1998, leis subseqüente,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas
geográficas com latitude em 21º53’37"S e longitude
em 49º01’04"W, utilizando a freqüência de 104,9
MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá os efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a
entidade iniciar a execução do serviço no prazo do
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 111, DE 2002
(Nº 974/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato quo autoriza a Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico da Comunidade de São João do
Triunfo – PR a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade do São
João do Triunfo, Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 486, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a
Associação do Desenvolvimento Cultural e Artístico
da Comunidade de São João do Triunfo – PR a executar, por três anos, sem direito de exclusividade, serviço do radiodifusão comunitária na cidade de São
João do Triunfo, Estado do Paraná.
Art. 2º Esto decreto Legislativo entra em vigor na
data do sua publicação.

MENSAGEM Nº 1.605, 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, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
do Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo do três anos, sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 449, do 14 do agosto de 2000 –
Comunidade do Jesus, na cidade de Bom Sucesso –
MG;
2 – Portaria nº 450, de 14 de agosto de 2000 –
Associação Comunitária, Produtores Rurais de São
Gabriel, na cidade de São Gabriel – BA;
3 – Portaria nº 452, do 14 de agosto do 2000 –
Sociedade dos Ecologistas do Tambaú, na cidade do
Tambaú – SP;
4 – Portaria nº 455, de 14 do agosto de 2000 –
Associação Comunitária Novos Caminhos, na cidade
do Iracema – CE;
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5 – Portaria nº 457, de 14 de agosto do 2000 –
Associação Comunitária Pe. Constantino Zajkowski
para o Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico,
na cidade de Dom Feliciano – RS;
6 – Portaria nº 463, de 14 de agosto do 2000 –
Associação Rádio Comunitária Damata FM, na cidade do São Lourenço da Mata – PE;
7 – Portaria nº 464, de 14 de agosto de 2000 –
Associação Comunitária Calmonense, na cidade de
Miguel Calmon – BA;
8 – Portaria nº 467, do 14 do agosto de 2000 –
Associação Comunitária “Caminho do Sol”, na cidade
de Queluz – SP;
9 – Portaria nº 468, do 14 do agosto de 2000 –
Constelação Associação Cultural, na cidade do Chapadão do Céu – GO;
10 – Portaria nº 469, do 14 do agosto do 2000 –
Associação Comunitária e Cultural Nascente do Vale
de Alfredo Wagner, na cidade do Alfredo Wagner –
SC;
11 – Portaria nº 474, do 14 do agosto do 2000 –
Associação Comunitária de Rádio Santo Andrade, na
cidade do Itutinga – MG;
12- Portaria nº 475, do 14 do agosto do 2000 –
Associação Comunitária Beneficente, Artística e Cultural Guaraniense do Rádio e TV, na cidade do Guarani – MG;
13 – Portaria nº 477, do 14 do agasto do 2000 –
Associação Comunitária do Radiodifusão Cultural
Cristinense, na cidade do Cristina – MG;
14 – Portaria nº 480, de 14 de agosto de 2000 –
Fundação Cultural Saúde de Campos, as cidade do
Campos dos Goytacazes – RJ;
15 – Portaria nº 481, do 14 do agosto do 2000 –
Associação Rádio Comunitária FM Santa Rita – Um
Bem do Comunidade 99,9MHZ, na cidade de Santa
Cruz – RN;
16 – Portaria nº 482, do 14 do agosto do 2000 –
Associação Comunitária do Jacaré dos Homens –
ACJH, na cidade do Jacaré dos Homens – AL;
17 – Portaria nº 484, do 14 do agosto do 2000 –
Rádio Comunitária Transamazônica FM, na cidade de
Porto Velho – RO;

Abril de 2002

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 20

05249

18 – Portaria nº 486, do 14 do agosto do 2000 –
Associação do Desenvolvimento Cultural e Artístico
da Comunidade do São João do Triunfo – PR, na cidade de São João do Triunfo – PR,
19 – Portaria nº 487, de 14 do agosto do 2000 –
Associação Comunitária de Abadiânia, na cidade de
Abadiânia – GO; e
20 – Portaria nº 488, do 14 do agosto de 2000 –
Associação Comunitária São Francisco, na cidade de
Laranjeiras do Sul – PR.
Brasília, 31 do outubro do 2000. – Fernando
Henrique Cardoso.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência do óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53740.001383/95, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente apos deliberação de Congresso Nacional, a
teor do § 3º do art. 223, da Constituição Federal.

EM nº 482/MC

Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
Brasília, 11 de outubro de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação do Desenvolvimento Cultural e Artístico da Comunidade do
São João do Triunfo – PR, com sede na cidade de
São João do Triunfo, Estado do Paraná, explore a serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade
com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº
9.612, de 19 do fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição pare prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação do apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de
maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreendo da importância de iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas
ações permitem que as entidades trabalhem em
conjunto com a comunidade, auxiliando não só no
processo educacional, social e cultural mas, também, servem do elo à integração de informações benéficas em todos os segmentos, a a todos esses núcleos populacionais.

PORTARIA Nº 486, DE 14 DE AGOSTO DE 2000
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
arts. 10 a 19 do Decreto nº 2.815, de 3 de junho do
1998, e tendo em vista a que consta do Processo
Administrativo nº 53740.001383/98. resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico da Comunidade de São
João do Triunfo – PR, com sede na Rua Pedro Ferreira de Andrade, nº 173, Bairro Centro, na cidade de
São João do Triunfo, Estado do Paraná, a executar
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.812, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 25°41’30"S e longitude em
50°18’10"W, utilizando a freqüência de 87,9MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo do seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 112, DE 2002
(Nº 997/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a ASCOM
– Associaçao de Comunicaçao e Cultura
de Mozarlândia a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Mozarlândia, Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 465, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a
ASCOM – Associação de Comunicação e Cultura de
Mozarlândia a executar, por três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Mozarlândia, Estado de Goiás.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.604/00
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom-

panhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, autorizações
para executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 451, de 14 de agosto de 2000 –
Associação de Radiodifusão Comunitária de Angical
– (ARCA), na cidade de Angical-BA
2 – Portaria nº 453, de 14 de agosto de 2000 –
Associação Comunitária de Radiodifusão Esperança
do Vale – ACREV/FM, na cidade de Salto Grande-SP;
3 – Portaria nº 454, de 14 de agosto de 2000 –
Associação e Movimento Comunitário Rádio Liberdade Comunitária FM, na cidade de Taubaté.-SP;
4 – Portaria nº 456, de 14 de agosto de 2000 –
Instituto de Radiodifusão de Desenvolvimento Comunitário de Coreaú-IRC, na cidade de Coreaú-CE;
5 – Portaria nº 458, de 14 de agosto de 2000 –
Associação de Cooperação e Desenvolvimento –
ACOOD, na cidade de Massapê-CE;
6 – Portaria nº 459, de 14 de agosto de 2000 –
Obra de Assistência Paroquial de Cachoeira – OAPC,
na cidade de Cachoeira-BA;
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7 – Portaria nº 460, de 14 de agosto de 2000 –
Associação Rádio Comunitária Sentinela do Alegrete,
na cidade de Alegrete-RS;
8 – Portaria nº 461, de 14 de agosto de 2000 –
Associação Cultural e Educativa de Vera Cruz do
Oeste, na cidade de Vera Cruz do Oeste-PR;
9 – Portaria nº 462 de 14 de agosto de 2000 –
Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Quitandinha, na cidade de Quitandinha-PR
10 – Portaria nº 465, de 14 de agosto de 2000 –
ASCOM – Associação de Comunicação e Cultura de
Mozarlândia, na cidade de Mozarlândia-GO;
11 – Portaria nº 466, de 14 de agosto de 2000 –
ACCS – Associação Cultural e Comunicação Social,
na cidade de Itupeva-SP;
12 – Portaria nº 470, de 14 de agosto de 2000 –
Associação Rádio Comunitária de Venda Nova do
Imigrante, na cidade de Venda Nova do Imigrante-ES;
13 – Portaria nº 471, de 14 de agosto de 2000 –
Associação Cultural, Social e Artístico da cidade de
Lavínia, na cidade de Lavínia-SP;
14 – Portaria nº 472, de 14 de agosto de 2000 –
Associação de Radiodifusão Comunitária de Urussanga, na cidade de Urussanga-SC;
15 – Portaria nº 473, de 14 de agosto de 2000 –
Associação Comunitária de Radiodifusão de Luminárias para o Desenvolvimento Artístico e Cultural, na
cidade de Luminárias-MG;
16 – Portaria nº 479, de 14 de agosto de 2000 –
Associação Beneficente Cultural de Comunicação
Comunitária Educadora Campo Verde, na cidade de
Iacanga-SP;
17 – Portaria nº 483, de 14 de agosto de 2000 –
Entidade Cultural e Beneficente de Piraí, na cidade de
Piraí-RJ; e
18 – Portaria nº 485, de 14 de agosto de 2000 –
Associação Comunitária de Cultura, Lazer e Comunicação de Pontal, na cidade de Pontal-SP.
Brasília, 31 de outubro de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM nº 472/MC
Brasília, 11 de outubro de 2000.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada – ASCOM Associação de
Comunicação e Cultura de Mozarlândia, com sede na
cidade de Mozarlândia, Estado de Goiás, explore o
serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art 223, da Constituição e a Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
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2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de
maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem de
elo à integração de informações benéficas em todos os
segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53670.000579/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 465, DE 14 DE AGOSTO DE 2000
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53670.000579/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a ASCOM – Associação de Comunicação e Cultura de Mozarlândia, com sede na
Rua Pedro Amaro s/nº – Centro, na cidade de Mozarlândia, Estado de Goiás, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 14°45’00’S e longitude em
50°34’22’W, utilizancjo a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 113, DE 2002
(Nº 1.001/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio FM de Iporá Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Piranhas, Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 652, de 19 de outubro de 2000, que outorga
permissão à Rádio FM de Iporá Ltda. para explorar,
por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Piranhas, Estado de Goiás.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MSC nº 1.681/00
Senhores membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223 da Constituição Federal, submeto à apreciação de V. Exas., acompanhadas de exposições de motivos do Sr. Ministro de Estado das
Comunicações, permissões para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços
de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 652, de 19 de outubro de 2000 –
Rádio FM de Iporá Ltda., na cidade de Piranhas-GO; e
2 – Portaria nº 653, de 19 de outubro de 2000 –
CB Empreendimentos Ltda., na cidade de Santa Cruz
do Capibaribe-PE.
Brasília, 13 de novembro de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM nº 554/MC
Brasília, 23 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 67/97-SFO/MC, com vistas à implantação de uma estação de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Piranhas, Estado de Goiás.
2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997, al-
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terada 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 Rádio FM de
Iporá Ltda. obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo edital, tornando-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 652, DE 19 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 53670.000263/97, Concorrência nº 67/97-SF/MC, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Rádio FM de Iporá
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Piranhas,
Estado de Goiás.
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 artigo 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 114, DE 2002
(Nº 1.003/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação de Integração Comunitaria Cidade
Esperança a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 654, de 19 de outubro de 2000, que autoriza a
Associação de Integração Comunitária Cidade Esperança a executar, por três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.744, DE 2000
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223 da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 627, de 5 de outubro de 2000 –
Obras Sociais e Culturais da Paróquia de Itajaí, na cidade de ltajaí-SC;
2 – Portaria nº 628, de 5 de outubro de 2000 –
Comunidade Unida de Jacuacanga, na cidade de
Angra dos Reis-RJ;
3 – Portaria nº 632, de 5 de outubro de 2000 –
Associação Cultural dos Amigos de Oeiras do Pará,
na cidade de Oeiras do Pará-PA
4 – Portaria nº 633, de 5 de outubro de 2000 –
Associação Comunitária Rio Negro da Comunidade
de Rio Negro, na cidade de Rio Negro-MS;
5 – Portaria nº 635, de 5 de outubro de 2000 –
Fundação de Assistência à Carência Social, na cidade de Rosário-MA;
6 – Portaria nº 637, de 5 de outubro de 2000 –
Associação Cultural Comunitária de Diamantino, na
cidade de Diamantino-MT;
7 – Portaria nº 654, de 19 de outubro de 2000 –
Associação de Integração Comunitária Cidade Esperança, na cidade de Brasilândia-MS;
8 – Portaria nº 658, de 19 de outubro de 2000 –
Fundação Assistencial Maria do Carmo Pedrosa Mendes – FUMACPEM, na cidade de Nazarezinho-PB;
9 – Portaria nº 659, de 19 de outubro de 2000 –
Associação Comunitária Rádio FM Pontapedrense,
na cidade de Ponta de Pedras-PA;
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10 – Portaria nº 660, de 19 de outubro de 2000 –
Associação Cultural Comunitária Nossa Senhora da
Escada, na cidade de Guararema-SP; e
11 – Portaria nº 661, de 19 de outubro de 2000 –
Associação Comunitária Palmital em Ação, na cidade
de Palmital-SP.
Brasilia, 23 de novembro de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM nº 611/MC
Brasília, 14 de novembro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação de Integração Comunitária Cidade Esperança, com sede na cidade de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul,
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em
conformidade com o caput do art. 223 da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade de
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de
maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem de
elo à integração de informações benéficas em todos os
segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53700.000146/99, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 654, DE 19 DE OUTUBRO DE 2000
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso das suas atribuições, considerando o disposto
nos artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho

Abril de 2002

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53700.000146/99, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação de Integração Comunitária Cidade Esperança, com sede na Rua Dorito
Rodriguês do Amaral, nº 1090, na cidade de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, a executar serviço
de radiodifusão comunitária, por prazo de três anos,
sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüenteS, seus regulamentos e normas complementares.
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Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 21°15’25"S e longitude em
52°02’25"W, utilizando freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 115, DE 2002
(Nº 1.014/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Atlântida FM de
Passo Fundo Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Passo Fundo,
Estado do Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 166, de 18 de outubro de 1999, que renova
por dez anos, a partir de 22 de novembro de 1997, a
permissão outorgada à Rádio Atlântida FM de Passo
Fundo Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio
Grande do Sul.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 224, DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 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 da
Portaria nº 166, de 18 de outubro de 1999, que renova, por dez anos, a partir de 22 de novembro de 1997,
a permissão outorgada à Rádio Atlântida FM de Passo Fundo Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodidifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Passo Fundo, Estado do
Rio Grande do Sul.
Brasilia, 11 de fevereiro de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM nº 256 /MC
Brasília, 31 de dezembro de 1999
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nº 166 , de 18 de outubro de 1999,
pela qual renovei a permissão outorgada à Rádio
Atlântida FM de Passo Fundo Ltda., originariamente
outorgada à Rede Gaúcha – Zero Hora de Comunicações Ltda., pela Portaria nº 1.197, de 16 de novembro
de 1977, publicada no Diário Oficial da União em 22
subseqüente, cuja última renovação ocorreu nos termos da Portaria nº 214, de 10 de agosto de 1988, publicada no Diário Oficial da União do dia 24 subseqüente, para explorar o serviço de radiodifusão sono-
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ra em freqüência modulada, na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul.
2. 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 o requerimento de renovação.
3. 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
53790.001513/97, que lhe deu origem.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 166, DE 18 DE OUTUBRO DE 1999
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
6º, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 28 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53790.001513/97, 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 22 de novembro de 1997, a permissão outorgada à Rádio Atlântida FM de Passo Fundo Ltda., pela
Portaria nº 1.197, de 16 de novembro de 1977, publicada no Diário Oficial da União em 22 subseqüente, cuja
última renovação ocorreu nos termos da Portaria nº
214, de 10 de agosto de 1988, publicada no Diário Oficial da União do dia 24 subseqüente, para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Passo
Fundo, Estado do Rio Grande do Sul.
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.
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
DELEGACIA REGIONAL NO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL
Referência: Processo nº 53790-001513/97
Origem: DMC/SEJUR/RS
Assunto: Renovação de Outorga
Ementa: Permissão para executar serviço de
radiodifusão sonora cujo prazo teve seu termo final
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ocorrerá em 22-11-97. Pedido apresentado intempestivamente.
Regulares a situação técnica e a vida societária.
Conclusão: À consideração superior.
Rádio Atlântida FM de Passo Fundo Ltda., permissionária do serviço de radiodifusão sonora em FM
na cidade de Passo Fundo, Estado do RS, requer renovação do prazo de vigência de sua permissão, cujo
termo final ocorrerá em 22-11-97.
I – Dos Fatos
1. A outorga em questão começou a vigorar em
22-11-77, data de publicação da Portaria de Permissão nº 1.197 de 16-11-77 no Diário Oficial.
2. Cumpre ressaltar que, a outorga em questão
foi renovada pela Portaria nº 214 de 10-8-88, publicada no Diário Oficial em 24-8-88.
3. Cabe salientar, que durante o período de vigência de sua última outorga, a entidade não apresenta antecedentes, conforme cópia de nossos assentamentos cadastrais, (fl. 19).
II – Do Mérito
4. 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 televisão, que poderão ser renovados por períodos sucessivos e iguais (art. 33, parágrafo 3º), períodos esses mantidos pela atual Constituição (art.
22, parágrafo 5º).
5. Por sua vez, o Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de
31 de outubro de 1963, declara:
“Art. 27. Os prazos de concessão e permissão
serão de 10 (dez) anos para o serviço de radiodifusão
sonora e de 15 (quinze) anos para o de televisão.”
6. 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.
7. O prazo de vigência desta permissão, teve
seu termo final dia 22 de novembro de 1997.
8. O pedido de renovação de outorga, ora em
exame, foi protocolizado nesta
delegacia no dia 23-10-97, fora pois, do prazo
legal (fl. 1).
9. A requerente tem seus quadros societários,
com a seguinte composição: (fl. 21).
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Nomes

Cotas

FERNANDO ERNESTO SOUZA CORREA

1.260.000,00

JAYME SIROSTSKY

5.460.000,00

IONE PACHECO SIROSTSKY

7.280.000,00

Total

14.000.000,00

10. A emissora se encontra operando regularmente, dentro das características técnicas que lhe foram atribuídas, conforme mencionado à (fl. 18).
11. É regular a situação da permissionária perante o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações
– FISTEL, consoante informação de (fl. 20).
12. Consultado o Cadastro Nacional de Radiodifusão, verificou-se que a entidade, seus sócios e dirigentes não ultrapassam os limites fixos pelo art. 12 e
seus parágrafos, do Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967.
Conclusão:
Do exposto, submetemos o presente processo à
consideração superior devido à intempestividade do
pedido.
Porto Alegre, 13 de novembro de 1997. – André
Pereira Rego Gesta, Chefe do Serviço Jurídico,
OAB/RS nº 38.797.
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 116, DE 2002
(nº 11.017/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural e Educativa de São José
das Palmeiras a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São
José das Palmeiras, Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 312, de 5 de julho de 2000, que autoriza a
Associação Cultural e Educativa de São José das Palmeiras a executar, por três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São José das Palmeiras, Estado do Paraná.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM N° 1.354/00
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto á apreciação de Vossas Excelências, acom-
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panhada de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade serviços de radiodifusão comunitária conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria n° 311, de 5 de julho de 2000 –
Associação Cultural Comunitária Seriema na cidade
de Água Boa – MT;
2 – Portaria n° 312, de 5 de julho de 2000 –
Associação Cultural e Educativa de São José das Palmeiras, na cidade de São José das Palmeiras – PR;
3 – Portaria n° 313, de 5 de julho de 2000 –
Associação “Comunitária Cajueiro” na cidade de Cajueiro – AL;
4 – Portaria n° 314, de 5 de julho de 2000 –
Associação Cultural Comunitária Simonense, na cidade de São Simão – SP;
5 – Portaria n° 316, de 5 de julho de 2000 –
Associação Comunitária Rádio Nova FM de Bernardino de Campos – ACRNBC/FM, na cidade de Bernardino de Campos – SP;
6 – Portaria nº 318, de 5 de julho de 2000 –
Associação Comunitária Cultural de Comunicação
Esperança e Vida na cidade de São João da Boa Vista – SP;
7 – Portaria n° 319, de 5 de julho de 2000 –
Associação de Desenvolvimento Comunitário de Cabeceiras, na cidade de Cabeceiras – PI;
8 – Portaria n° 320, de 5 de julho de 2000 – Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e
Artístico de Braganey, na cidade de Braganey – PR;
9 – Portaria n° 321, de 5 de julho de 2000 – Beneficiência Institucional integrada – “BIBI”, na cidade
de Sanharó – PE;
10 – Portaria n° 322, de 5 de julho de 2000 – Associação Porto Real, na cidade de Porto Nacional – TO;
11 – Portaria n° 323, de 5 de julho de 2000 –
Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Anahy, na cidade de Anahy – PR;
12 – Portaria n° 327, de 5 de julho de 2000 –
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
de Otacílio Costa, na cidade de Otacílio Costa – SC;
13 – Portaria n° 328, de 5 de julho de 2000 –
Associação Cultural do Município de Indiara – Goiás
(Rádio Educativa FM), na cidade de Indiara – GO;
14– Portaria n° 329, de 5 de julho de 2000 –
Associação Comunitária Rádio Educativa Alvorada
FM na cidade de Nova Alvorada do Sul – MS;
15 – Portaria n° 330, de 5 de julho de 2000 –
Associação de Moradores de Nova Hidrolândia
AMNOHI, na cidade de Hidrolândia – CE; e
16 – Portaria nº 331, de 5 de julho de 2000 –
Ocamisão–Associação Brasileira de Prevenção à Do-
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ença a Infecto-contagiosa e Cidadania, na cidade de
Jaboatão dos Guararapes – PE.
Brasília, 22 de setembro de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM nº 367/MC
Brasília, 24 de setembro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Cultura e
Educativa de São José das Palmeiras, com sede na
cidade de São José das Palmeiras, Estado do Paraná, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em
conformidade com o caput ao art 223. da Constituição e a Lei n° 9.612, de 19 fevereiro 1998.
2 – Referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, cuja documentação inclui: demonstração de apoio
da comunidade numa demonstração de receptividade
da filosofia de criação desse braço da radiodifusão de
maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional social e cultural mas também servem de
elo á Integração de informações benéficas em todos
os segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constando
a inexistência do óbice legal e normativo ao pleito o
que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo n°
53740.001002/98, que ora faço acompanhar com a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente. – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA N° 312 DE 5 DE JULHO DE 2000
O Ministro de Estado das Comunicações no uso
de suas atribuições, considerando o disposto nos artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de Junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53740.001002/98, resolve:
Art. 1° Autorizar a Associação Cultural e Educativa de São José das Palmeiras, com sede na Rua
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Presidente Bernardes, s/nº Bairro Centro, na cidade
de São José das Palmeiras, Estado do Paraná, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo-
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gráficas com latitude em 24°50’18"S e longitude em
54°4’17"W, utilizando a freqüência de 105.9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar na data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.

(À Comissão de Educação.)
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – O
Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 107 a 116,
de 2002, lidos anteriormente, tramitarão com prazo
determinado de quarenta e cinco dias, nos termos
do art. 223, § 1º da Constituição Federal, e de acordo com o art. 122, II, b, do Regimento Interno, poderão receber emendas, pelo prazo de cinco dias úteis, perante a Comissão de Educação.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º,
do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário,
das seguintes matérias:
– Projeto de Lei do Senado nº 41, de 2001, de
autoria do Senador Paulo Hartung, que acrescenta
o art. 41-A à Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995,
para estabelecer que até que seja publicada a Lei
que institui diretrizes nacionais para o saneamento
básico, as concessões para exploração desse serviço serão feitas em caráter não oneroso e define outras condições mínimas; e
– Projeto de Lei do Senado nº 212, de 2001,
de autoria do Senador Waldeck Ornelas, que dá
nova redação ao § 1º do art. 19 da Lei 10.260, de 12
de julho de 2001, para atribuir prioridade absoluta
aos alunos afrodescendentes.
Tendo sido aprovadas terminativamente pela
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, as
matérias vão à Câmaras dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
A Presidência recebeu da Presidência da República,
as seguintes Mensagens:
– nº 122, de 2002 (nº 277/2002, na origem), de
17 do corrente, pela qual o Presidente da República,
nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição Federal, solicita seja autorizada a contratação de operação de crédito externo no valor total de quatorze
milhões, quatrocentos e sessenta mil dólares dos
Estados Unidos da América, entre a República Federativa do Brasil e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – Bird, destinada ao
financiamento do Programa de Aperfeiçoamento dos
Instrumentos de Atuação do Banco Central do Brasil
e da Comissão de Valores Mobiliários – Proat II;
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– nº 123, de 2002 (nº 278/2002, na origem), de
17 do corrente, pela qual o Presidente da República,
nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição Federal, solicita seja autorizada a realização de operações financeiras voltadas ao reescalonamento, com
remissão parcial, da dívida da República de Moçambique para com a República Federativa do Brasil, no
montante de cento e cinqüenta milhões, oitocentos e
quatro mil, quatrocentos e trinta e um reais e quarenta e sete centavos, consolidados em 31.10.96,
conforme Contrato de Reestruturação da Dívida firmado com aquele País, com base nas Atas de
Entendimentos originárias do chamado Clube de
Paris; e
– nº 124, de 2002 (nº 287/2002, na origem), de
19 do corrente, pela qual o Presidente da República,
nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição Federal, solicita seja autorizada a contratação de operação de crédito externo, com garantia da República
Federativa do Brasil, no valor total equivalente a
sessenta e dois milhões e oitocentos mil dólares dos
Estados Unidos da América, de principal, entre o
Governo do Estado de Santa Catarina e o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
– Bird, destinada a financiar, parcialmente, o Projeto
de Recuperação Ambiental e de Apoio ao Pequeno
Produtor – Prapem.
As matérias vão à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Sobre a mesa expediente que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Luiz Otávio.
É lido o seguinte:
Ofício nº P-63/2002 – CMO
Brasília, 16 de abril de 2002
Excelentíssimo Senhor
Senador Ramez Tebet
Digníssimo Presidente do Congresso Nacional
Nesta
Senhor Presidente,
O Tribunal de Contas da União, em obediência
ao estabelecido no art. 83 § 7º da Lei nº 10.266, de 24
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de julho de 2001 (Lei de Diretrizes Orçamentárias
para 2002), vem encaminhando, diretamente a esta
Presidência, e não à Presidência do Congresso Nacional, para sua devida autuação, informações acerca
de subtítulos constantes do Quadro VII da Lei nº
10.407, de 10 de janeiro de 2002 (Lei Orçamentária
para 2002).
Tal procedimento tem gerado dificuldades processuais tanto para a Secretaria desta Comissão, que
fica impedida de efetuar os registros no Sistema de
Acompanhamento de Matérias Legislativas – MATE,
como para a Secretaria-Geral do Senado Federal,
que somente autua o processo após a sua apreciação neste órgão técnico.
A fim de que esta Comissão continue exercendo
de forma plena a competência constante no art. 2º, inciso III, alínea b, combinado com o art. 43 da Resolução nº 1, de 2001 – CN, podendo contar, inclusive
com o calendário determinado por essa Casa, consoante o art. 35, inciso VII, da referida Resolução, é necessário que o documento encaminhando às referidas
informações seja antes autuado pela Secretaria- Geral
da Mesa do Senado Federal, e assim prossiga observando os trâmites regimentalmente determinados.
Assim sendo, encaminho, em anexo, os originais
dos avisos do Tribunal de Contas da União, abaixo relacionados:
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Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
protestos de elevada estima e distinta consideração. –
Senador Carlos Bezerra, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – A
Presidência, de acordo com a solicitação do Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos da Comissão e Fiscalização, determinou à Secretaria-Geral da Mesa a autuação dos referidos documentos:
Aviso nº 5, de 2002-CN (nº 598-SGS-TCU, de
2002, na origem), encaminhando ao Congresso Nacional cópia da Decisão nº 253, de 2002-TCU (Plenário), bem como os respectivos Relatório e Voto que a
fundamentam, referente ao Levantamento de Auditoria nas obras de melhoria da navegação das hidrovias
do Corredor Oeste-Norte do Rio Madeira no trecho
Porto Velho–Foz do Madeira, a cargo da Administração das Hidrovias da Amazônia Ocidental – AHIMOC.
Aviso nº 6, de 2002-CN (nº 498-SGS-TCU, de
2002, na origem), encaminhando ao Congresso Nacional cópia da Decisão nº 212, de 2002-TCU (Plenário), bem como os respectivos Relatório e Voto que a
fundamentam, referente ao Levantamento de Auditoria nas obras de adequação de trechos rodoviários no
corredor Mercosul/BR-386/RS – trecho Lageado–Canoas, compreendendo a duplicação com restauração
da rodovia e construção de obras de arte.
Aviso nº 7, de 2002-CN (nº 406-SGS-TCU, de
2002, na origem), encaminhando ao Congresso Nacional cópia da Decisão nº 177, de 2002-TCU (Plenário), bem como os respectivos Relatório e Voto que a
fundamentam, referente ao Relatório de levantamento de auditoria elaborado pela SECEX/AM, por meio
do Sistema de Fiscalização de Obras – Fiscobras,
nas obras de construção e ampliação de bens imóveis da Fundação Universidade do Amazonas.
Aviso nº 8, de 2002-CN (nº 587-SGS-TCU, de
2002, na origem), encaminhando ao Congresso Nacional cópia da Decisão nº 261, de 2002-TCU (Plenário), bem como os respectivos Relatório e Voto que a
fundamentam, referente ao Relatório Levantamento
de Auditoria realizado pela Secex/BA, no período de
16 a 24-4-2001, objetivando verificar a execução das
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obras de infra-estrutura de irrigação de uso comum/adutora da Serra da Batateira/BA.
Aviso nº 9, de 2002-CN (nº 220-GP-TCU, de
2002, na origem), encaminhando ao Congresso Nacional cópia da Decisão nº 56, de 2002-TCU (Plenário),
bem como os respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, relativa à obra de modernização e recuperação da infra-estrutura do Campus Universitário da
Universidade Federal da Bahia – UFBA.
Aviso nº 10, de 2002-CN (nº 458-SGS-TCU, de
2002, na origem), encaminhando ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 67, de 2002-TCU (Plenário),
bem como os respectivos Relatório e Voto que o fundamentam, no que se refere à auditoria realizada pela
SECEX – PB nas obras de duplicação e restauração
da rodovia BR-230, no trecho João Pessoa–Campina
Grande, no Estado da Paraíba, sob responsabilidade
do então DNER e DER da Paraíba, com execução
pela empresa Via Engenharia S.A.
Aviso nº 11, de 2002-CN (nº 333-SGS-TCU, de
2002, na origem), encaminhando ao Congresso Nacional cópia da Decisão nº 111, de 2002-TCU (Plenário), bem como os respectivos Relatório e Voto que a
fundamentam, referente ao relatório de auditoria realizada na Agência Goiana de Desenvolvimento Regional e na extinta Secretaria do Entorno de Brasília e
do Nordeste – GO.
Aviso nº 12, de 2002-CN (nº 501-SGS-TCU, de
2002, na origem), encaminhando ao Congresso Nacional cópia da Decisão nº 221, de 2002-TCU (Plenário), bem como os respectivos Relatório e Voto que a
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– Divisa Pará–Maranhão, no Corredor Araguaia–Tocantins – BR-316 – PA.
Aviso nº 14, de 2002-CN (nº 500-SGS-TCU, de
2002, na origem), encaminhando ao Congresso Nacional cópia da Decisão nº 220, de 2002-TCU (Plenário), bem como os respectivos Relatório e Voto que a
fundamentam, referente ao relatório de auditoria na
Implantação de Usina Termelétrica de 270 MW no
Estado do Amazonas.
Aviso nº 15, de 2002-CN (nº 405-SGS-TCU/2002,
na origem), encaminhando ao Congresso Nacional cópia
da Decisão nº 179/2002, (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, referente
a construção de contorno rodoviário em Colatina/ES no
corredor Leste/BR-259 (PT 26.782.0230.5789.0006).
Aviso nº 16, de 2002-CN (nº 497-SGS-TCU/2002,
na origem), encaminhando ao Congresso Nacional
cópia da Decisão nº 233/2002, (Plenário), bem como
dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam,
referente a implantação da Usina Hidrelétrica de Serra da Mesa – GO (TC nº 002.871/2002-1).
Aviso nº 17, de 2002-CN (nº 509-SGS-TCU/2002,
na origem), encaminhando ao Congresso Nacional cópia da Decisão número 217/2002, (Plenário), bem
como dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, referente ao relatório de Levantamento de
Auditoria realizado na Secretaria Extraordinária de
Recursos Hídricos, Minerais e de Meio Ambiente do
Governo do estado da Paraíba – Projeto de irrigação
Piancó III (TC nº 004.925/2001-5).

fundamentam, referente ao Relatório de Auditoria realizado no Programa de Trabalho de Implantação do
Sistema de Transmissão de Energia Elétrica em Manaus, Iranduba, Manacapuru e Itacoatira.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Os expedientes que acabam de ser lidos vão à Comissão Mista de Planos Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Aviso nº 13, de 2002-CN (nº 499-SGS-TCU, de
2002, na origem), encaminhando ao Congresso Nacional cópia da Decisão nº 213, de 2002-TCU (Plená-

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Sobre a mesa expediente que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Luiz Otávio.

rio), bem como os respectivos Relatório e Voto que a
fundamentam, referente ao Levantamento de Auditoria nas obras de adequação do trecho rodoviário Km 0

É lido o seguinte:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Procutrador Geral de Justiça
Rua Riachuelo, 115 - 8º andar
CEP. 01007-904 – São Paulo – SP
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – O
expediente lido vai à publicação e será anexado ao
processado do Requerimento nº 118, de 1999.
A solicitação contida no referido expediente foi
atendida em 15 do corrente, mediante o Ofício SF
nº 250/2002.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Sobre a mesa expedientes que serão lidos pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Luiz Otávio.
São lidos os seguintes:
OF. COR nº 18/02
Brasília, 4 de abril de 2002
A Sua Senhoria o Senhor
Raimundo Carreiro
Secretário-Geral da Mesa do Senado Federal
Senhor Secretário-Geral,
De ordem do Senhor Corregedor, Deputado
Barbosa Neto, dirijo-me a Vossa Senhoria para solicitar seu especial empenho no sentido de que seja enviado a esta Segunda Vice-Presidência, com a brevidade que for possível, o restante dos documentos a
que se refere o Of. Cor. nº 1/02, anteriormente enviado por este órgão ao Presidente do Senado Federal,
Senador Ramez Tebet, cuja cópia segue anexa.
Informo-lhe que a documentação faltante é a seguinte:
1) cópia do cheque de US$110.000,00;
2) depoimento do Sr. Aremithas José
de Lima;
3) documento em que o Deputado Eurico Miranda autoriza que valores da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, devidos
ao Vasco da Gama, sejam depositados na
conta do Sr. Aremithas José de Lima.
Certa de sua prestimosa atenção, despeço-me
cordialmente. – Ricardo Teixeira, Assessor Técnico-Jurídico da Segunda Vice-Presidência.
OFÍCIO PR/RJ/GAB. NC nº 52
Rio de Janeiro, 19 de março de 2002
A Sua Excelência o Senhor
Geraldo Althoff
MD. Senador
Senado Federal
Brasília – DF
Senhor Senador,
Cumprimentando-o, o Ministério Público Federal,
por sua Procuradora da Republica infra-assinada, vi-
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sando instruir o procedimento em epígrafe, que trata
dos depoimentos colhidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal destinada a investigar as associações brasileiras de futebol, in casu,
em relação ao Conselho Fiscal do Clube de Regatas
do Flamengo, solicito a V. Exa., na qualidade de relator da referida CPI, o encaminhamento da íntegra dos
depoimentos prestados perante aquela Comissão e
dos documentos acostados, conforme relação anexa.
Outrossim, solicito que seja estendido ao Ministério Público Federal o afastamento do sigilo bancário
e fiscal sobre a documentação acostada junto àquela
Comissão e relacionada, especificamente, com o
Conselho Fiscal do Clube de Regatas do Flamengo.
No aguardo da colaboração de V. Exa., aproveito a oportunidade para reiterar votos de consideração
e respeito. – Neide M. C. Cardoso de Oliveira, Procuradora da República.
DEPOIMENTOS e DOCUMENTOS, sem prejuízo de outros não citados a seguir:
1) ROBERTO ABRANCHES (ex-Presidente do
Conselho Fiscal do Flamengo);
2) PAULO CÉSAR FERREIRA (ex-Conselheiro
do Flamengo);
3) MARIA ANGELA ALVES LUZ (Contadora do
Flamengo);
4) BRUNO MANTUANO CARAVELLO (ex-vice
Presidente de Finanças);
5) MARCIO BRAGA (ex-Presidente do Flamengo);
6) ANTONIO AUGUSTO DUNSHEE DE
ABRANCHES (ex-Presidente);
7) DELAIR DUMBROSCK MELO (Presidente
do Conselho Fiscal do Flamengo);
8) KLEBER LEITE (ex-Presidente do Flamengo);
9) EDMUNDO SANTOS SILVA (Presidente do
Flamengo);
10) PETKOVICH (jogador).
1) Pareceres do Conselho Fiscal do Clube sobre
contabilidade, balancetes e balanço anual relativos
aos exercícios financeiros de 2000 e 2001, de autoria
de ROBERTO ABRANCHES e do atual Conselho, presidido por DELAIR MELO, respectivamente;
2) Parecer sobre as obras realizadas no Clube;
3) Contrato de venda de direitos de imagem com
a empresa multinacional ISL;
4) Ata de assembléia do Conselho Deliberativo,
que aprovou as contas do exercício financeiro de
2000;
5) Ofícios do Conselho Fiscal endereçados ao
Conselho Diretor do Clube, datados de 11.04.2001;
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30.05.2001 (Ofício nº 56); de 18.07.2001(Ofício nº
68); de 27.07.2001 e de 05.09.2001;
6) Ofícios nº 79/2001, nº 83/2001 e o de
24.07.2001, da Presidência do Clube dirigidos ao
Conselho Fiscal;
7) Ata da reunião do dia 29/05/2001 do Conselho Diretor, na qual foi indeferido o pedido de contratação de uma empresa especializada de auditoria, pelo
Conselho Fiscal;
8) Carta de autoria de JORGE CARRETEIRO,
sem data, solicitando a realização de depósito no Citibank de Nova Iorque para compra do jogador Petkovich;
9) Documentos sobre a movimentação da conta
corrente mantida no paraíso fiscal das Ilhas Cayman,
que movimentou mais de U$10 milhões nos últimos
dez anos.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Os expedientes lidos vão à publicação e serão anexados ao processado do Requerimento nº 497, de 2000.
Os documentos solicitados já foram encaminhados às autoridades requerentes em 17 do corrente, por
meio dos Ofícios SF nºs 280 e 281, respectivamente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Sobre a mesa ofícios do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Luiz Otávio.
São lidos os seguintes:
PS-GSE nº 186/02
Brasília, 18 de abril de 2002
A Sua Excelência o Senhor
Senador Carlos Wilson
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Nesta
Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser submetido à consideração do Senado Federal, a inclusa
Medida Provisória nº 19, de 2001, do Poder Executivo,
que ”Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério
da Integração Nacional, no valor de R$13.000.000,00,
para os fins que especifica", conforme o disposto no
art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada
pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001.
Atenciosamente,– Deputado Severino Cavalcanti, Primeiro-Secretário.
PS-GSE nº 187/02
Brasília, 18 de abril de 2002
Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser submetido à consideração do Senado Federal, a inclusa
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Medida Provisória nº 20, de 2001, do Poder Executivo,
que ”Abre crédito extraordinário ao Orçamento de
Investimento para 2001, em favor de diversas empresas
estatais, no valor total de R$2.816.630.828,00, e reduz
o Orçamento de Investimento das mesmas empresas
no valor global de R$1.846.971.305,00, para os fins que
especifica", conforme o disposto no art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001.
Atenciosamente, – Deputado Severino Cavalcanti, Primeiro-Secretário.
PS–GSE nº 188/02
Brasília, 19 de abril de 2002
A Sua Excelência o Senhor
Senador Carlos Wilson
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Nesta
Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser
submetido à consideração do Senado Federal, a inclusa Medida Provisória nº 21, de 2002, do Poder
Executivo, que ”Institui o Auxílio-Aluno no âmbito do
Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores de
Enfermagem – PROFAE", conforme o disposto no art.
62 da Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32, de 2001.
Atenciosamente, – Deputado Severino Cavalcanti, Primeiro-Secretário.
PS-GSE nº 189/02
Brasília, 19 de abril de 2002
A Sua Excelência o Senhor
Senador Carlos Wilson
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Nesta
Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser
submetido à consideração do Senado Federal, o incluso Projeto de Lei de Conversão nº 8, de 2002, do
Poder Executivo (Medida Provisória nº 22/2002), que
”Altera a legislação tributária federal, e dá outras providências", conforme o disposto no art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda
Constitucional nº 32, de 2001.
Atenciosamente, – Deputado Severino Cavalcanti, Primeiro-Secretário.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 19, DE 2001
Abre crédito extraordinário em favor
do Ministério da Integração Nacional, no
valor de R$13.000.000,00, para os fins
que especifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário no valor
de R$13.000.000,00 (treze milhões de reais) em favor
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do Ministério da Integração Nacional, para atender à
programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do
disposto no art. 1º decorrerão da anulação parcial da
Reserva de Contingência, conforme indicado no Anexo II desta lei.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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MEDIDA PROVISÓRIA ORIGINAL Nº 19, DE 2001
MENSAGEM Nº 1.518, DE 2001
Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Integração Nacional,
no valor de RS13.000.000,00, para os fins
que especifica.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62, combinado com o art. 167, §
3º, da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário no valor
de R$13.000.000,00 (treze milhões de reais) em favor
do Ministério da Integração Nacional, para atender à
programação constante do Anexo I desta Medida Provisória.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do
disposto no art. 1º decorrerão da anulação parcial da
Reserva de Contingência, conforme indicado no Anexo II desta Medida Provisória,
Art. 3º Esta Medida Provisória entra em vigor na
data de sua publicação.
Brasília, 28 de dezembro de 2001; 180º da Independência e 113º da República. – Fernando Henrique Cardoso.

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 62 da Constituição Federal,
submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto da Medida Provisória nº 19, de 28 de dezembro de 2001, que “Abre crédito extraordinário, em
favor do Ministério da Integração Nacional, no valor
de R$13.000.000,00, para os fins que especifica”.
Brasília, 28 de dezembro de 2001. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM nº 519/MP
Brasília, 28 de dezembro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar
proposta de Medida Provisória que abre crédito extraordinário no valor de R$13.000.000.00 (treze milhões de reais), em favor do Ministério da Integração
Nacional.
2. Os recursos destinam-se, no Estado do Rio
de Janeiro, a “Ações Emergenciais de Defesa Civil” e
atenderão cerca de dez Municípios da Baixada Flumi-
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nense e da região serrana que sofreram os efeitos
das inundações causadas pelas fortes precipitações
pluviométricas que atingiram o Estado e visam minimizar os efeitos dos desastres que deixou, segundo
levantamento preliminar da Secretaria Nacional de
Defesa Civil, aproximadamente 2.000 pessoas desabrigadas e 55 óbitos, dos quais 40 em Petrópolis e outras 28 desaparecidas.
3. Convêm enfatizar que a extensão dos danos
impõe custos de recuperação que extrapolam a capacidade de intervenção local, sendo, portanto, necessário o aporte de recursos do Governo Federal, tendo

Sábado 20

05283

em vista a necessidade de atender a despesas imprevisíveis e urgentes.
4. O presente crédito está amparado nas disposições do art. 62, combinado com o art. 167, § 3º da
Constituição, e será atendido com recursos oriundos
da anulação parcial da Reserva de Contingência.
5. Nessas condições e tendo em vista a urgência e relevância da matéria, submeto à consideração
de Vossa Excelência a anexa proposta de Medida
Provisória.
Respeitosamente, – Martus Tavares, Ministro
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.
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PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA
MESA, EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO MISTA
DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO, À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 19,
DE 2001.
O SR. MÁRCIO REINALDO MOREIRA (PPB –
MG. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, com base no
art. 62, combinado com o art. 167, § 3º, da Constituição Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da
República submete ao Congresso Nacional, por intermédio da Mensagem nº 1.518, de 28 de dezembro
de 2001, a Medida Provisória nº 19, de 28 de dezembro de 2001, que “abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Integração Nacional, no valor de
13 milhões de reais, para os fins que específica”.
A Exposição de Motivos nº 519, do Sr. Ministro
do Planejamento, Orçamento e Gestão, informa que
o presente crédito destina-se, no Estado do Rio de
Janeiro, a “Ações Emergenciais de Defesa Civil”,
atenderão cerca de dez Municípios da Baixada Fluminense e da região serrana que sofreram os efeitos de inundações causadas por fortes precipitações
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pluviométricas que atingiram o Estado e visam minimizar os efeitos dos desastres ocorridos.
Acrescenta a exposição de motivos que a extensão dos danos impõe custos de recuperação que
extrapolam a capacidade de intervenção local, sendo, portanto, necessário o aporte de recursos do
Governo Federal, tendo em vista a necessidade de
atender a despesas imprevisíveis e urgentes, amparado pelo art. 62, combinado com o art. 167, § 3º, da
Constituição.
Os recursos para a viabilização desse crédito
são oriundos da anulação parcial da Reserva de
Contingência.
Não foram apresentadas emendas à Medida
Provisória nº 19/2002.
É o relatório.
Voto do Relator
A destinação dos recursos decorrentes desse
crédito extraordinário atende aos requisitos da imprevisibilidade e urgência prescritos pelo § 3º do art.
167 da Constituição.
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O exame da composição, quanto à sua compatibilidade com o Plano Plurianual, mostra que esta
se ajusta ao estabelecido pelo Plano. Igualmente,
observa-se que as suplementações pretendidas por
esse crédito adicional não contrariam as vedações
expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, nem quaisquer outros dispositivos legais relativos
à alocação de recursos.
Informamos que as ações contempladas na
medida provisória não se encontram no rol de obras
ou serviços que apresentam indícios de irregularidades, nos termos do art. 12 da lei orçamentária anual
para 2002.
Diante do exposto, e por considerar que a matéria atende aos pressupostos constitucionais de relevância e urgência, somos pela aprovação da Medida
Provisória nº 19, de 28 de dezembro de 2001.
Este é o parecer.

Sábado 20

05285

do Rio de Janeiro, a “Ações Emergenciais de Defesa Civil” e atenderão cerca de dez Municípios da
Baixada Fluminense que sofreram os efeitos das
inundações causadas pelas fortes precipitações pluviométricas que atingiram o Estado e visam minimizar os efeitos dos desastres ocorridos.
Acrescenta a exposição de motivos que a extensão dos danos impõe custos de recuperação que
extrapolam a capacidade de intervenção local, sendo necessário o aporte de recursos do Governo Federal, tendo em vista a necessidade de atender a
despesas imprevisíveis e urgentes, amparado pelo
art. 62 c/c art. 167, § 3º, da Constituição.
Os recursos para viabilização deste crédito serão atendidos com recursos oriundos da anulação
parcial da Reserva de Contingência.
Não foram apresentadas emendas à MP nº
19/2002.
É o relatório.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO
À MESA:
PARECER Nº , DE 2002-CN
Medida Provisória nº 19, de 28 de dezembro de 2001, que “Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Integração Nacional, no valor de R$13.000.000,00,
para os fins que especifica”.
Autor: Poder Executivo
Relator: Dep. Márcio Reinaldo Moreira
I – Relatório
Com base no art. 62 c/c art. 167, § 3º, da
Constituição, o Excelentíssimo Senhor Presidente
da República submete ao Congresso Nacional, por
intermédio da Mensagem nº 1.518, de 28-12-2001,
a Medida Provisória nº 19, de 28-12-2001, que
“Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério
da
Integração
Nacional,
no
valor
de
R$13.000.000,00, para os fins que especifica”.
A Exposição de Motivos nº 519/MP, do Senhor
Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, informa que o presente crédito destina-se, no Estado

II – Voto do Relator
A destinação dos recursos decorrentes deste
crédito extraordinário atende aos requisitos de imprevisibilidade e urgência prescritos pelo § 3º do art.
167 da Constituição.
O exame da proposição quanto à sua compatibilidade com o Plano Plurianual mostra que esta se
ajusta ao estabelecido pelo Plano. Igualmente, observa-se que as suplementações pretendidas por
este crédito adicional não contrariam as vedações
expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, nem quaisquer outros dispositivos legais relativos
à alocação de recursos.
Informamos que as ações contempladas na
Medida Provisória não se encontram no rol de obras
ou serviços que apresentem indícios de irregularidade, nos termos do art. 12 da lei orçamentária anual
para 2002.
Diante do exposto, e por considerar que a matéria atende aos pressupostos constitucionais de relevância e urgência, somos pela aprovação da Medida Provisória nº 19, de 28 de dezembro de 2001.
Sala das Sessões, 16 de abril de 2002. – Deputado Márcio Reinaldo Moreira, Relator.
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Contém os seguintes documentos neste avulso.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 20, DE 2001
Abre crédito extraordinário ao orçamento de investimento para 2001, em favor
de diversas empresas estatais, no valor total de R$2.816.630.828,00, e reduz o orçamento de investimento das mesmas empresas no valor global de R$1.846.971.305,00,
para os fins que especifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento de Investimento (Lei nº 10.171, de 5 de janeiro de 2001) crédito extraordinário no valor total de R$2.816.630.828,00
(dois bilhões, oitocentos e dezesseis milhões, seiscentos e trinta mil e oitocentos e vinte e oito reais), em
favor de diversas empresas estatais, para atender à
programação constante do Anexo I.
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Art. 2º Os recursos necessários à execução do
disposto no art. 1º são oriundos de geração das próprias empresas, de repasses da controladora, de
operações de crédito e de outros recursos de longo
prazo, conforme demonstrado no “Quadro Síntese
por Receita” constante do Anexo I, e de cancelamentos em outros projetos, nos termos do Anexo II.
Art. 3º Fica reduzido o Orçamento de Investimento (Lei nº 10.171/01), relativamente às dotações
orçamentárias de diversas empresas, constantes do
Anexo II, no valor global de R$1.846.971.305,00 (um
bilhão, oitocentos e quarenta e seis milhões, novecentos e setenta e um mil e trezentos e cinco reais).
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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MENSAGEM Nº 1.519, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 62 da Constituição Federal,
submeto à elevada deliberação de Vossa Excelências
o texto da Medida Provisória nº 20 , de 31 de dezembro de 2001, que “Abre crédito extraordinário ao
Orçamento de Investimento para 2001, em favor de
diversas empresas estatais, no valor total de
R$2.816.630.828,00, e reduz o Orçamento de Investimento das mesmas empresas no valor global de
R$1.846.971.305,00, para os fins que especifica“.
Brasília, 31 de dezembro de 2001. – Fernando
Henrique Cardoso.
Emenda nº 521/MP
Brasília, 28 de dezembro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência,
em conformidade com o prescrito no art. 62, combinado com o § 3º do art. 167, da Constituição, com parecer favorável deste Ministério, o anexo projeto de medida provisória, que abre ao Orçamento de Investimento para 2001, aprovado pela Lei nº 10.171, de 5
de janeiro de 2001, crédito extraordinário no valor total de R$2.816.630.828,00, em favor das diversas
empresas estatais.
2. Cabe ressaltar que com o atendimento do pleito acima referido, o incremento liquido ao Orçamento
de Investimento por 2001, aprovado pela Lei nº
10.171/2001, será de apenas R$969.659.523,00,
uma vez que está sendo proposto o cancelamento de
dotações em outros projetos/atividades de diversas
empresas ora objeto de suplementação orçamentária, no valor global de R$1.846.971.305,00.
3. A urgência na abertura do referido crédito, na
forma proposta, decorre da necessidade de evitar o
risco de descontinuidade na implantação de projetos
a cargos das empresas estatais, destinados a aumentar a oferta de bens e serviços no curto e médio
prazo. Tais projetos visam garantir o pleno atendimento da demanda da sociedade brasileira pelos produtos e serviços ofertados pelas empresas estatais e,
com isso, reduzir o risco de desabastecimento e evitar
prejuízos à população, restrições ao crescimento ??
conseqüentes impactos indesejáveis sobre os níveis
de emprego e renda.
4. É importante frisar que as adequações nos investimentos das empresas estatais, ora propostas
para aprovação mediante a edição de medida provisória que abre créditos extraordinários, foram tempestivamente encaminhadas à consideração do Congresso Nacional, sob a forma de projetos de lei, conforme a seguir relacionados:
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Projeto de Lei nº 54/2001 – Abre ao
Orçamento de Investimento, em favor da
Companhia Docas do Rio de Janeiro
–CDRJ, crédito especial no valor de
R$600.830,00, para os fins que especifica;
Projeto de Lei nº 56/2001 – Abre ao
Orçamento de Investimento, para 2001, em
favor da Caixa Econômica Federal, crédito
especial no valor de R$439.519.186,00, para
os fins que especifica;
Projeto de Lei nº 76/2001 – Abre ao
Orçamento de Investimento, para 2001, em
favor de diversas empresas do Grupo Petrobrás, crédito suplementar no valor de
R$1.868.890.880,00 e reduz o Orçamento de
Investimento das mesmas empresas no valor
de R$1.720.047.398,00, para os fins que especifica;
Projeto de Lei nº 77/2001 – Abre ao
Orçamento de Investimento, para 2001, em favor de diversas empresas do Grupo Petrobrás,
crédito especial no valor de R$675.193.444.00,
para os fins que especifica;
Projeto de Lei nº 82/2001 – Abre ao
Orçamento de Investimento, para 2001, em
favor de diversas empresas estatais federais,
crédito especial no valor de R$89.312.320,00,
para os fins que especifica;
Projeto de Lei nº 125/2001 – Abre ao
Orçamento de Investimento, para 2001, em favor de diversas empresas estatais federais,
crédito
suplementar
no
valor
de
R$103.592.318,00, para os fins que especifica.
5. As justificativas e explicações quanto à necessidade de aprovação dos créditos ora pleiteados
constam das Exposições de Motivos elaboradas por
este Ministério, que remeteram à consideração de
Vossa Excelência os respectivos projetos de lei, e
foram encaminhadas à apreciação do Congresso
Nacional, anexas às respectivas Mensagens.
6. No entanto, em razão das inúmeras responsabilidades atribuídas ao Congresso Nacional ao longo deste exercício, aquela Casa Legislativa se viu forçada a definir prioridades na apreciação de matérias
constantes da Pauta de votação, não tendo sido possível apreciar alguns projetos. Nesta situação enquadram-se os projetos de lei de abertura de créditos adicionais ao Orçamento de Investimentos acima relacionados, os quais, por absoluta falta de tempo para a
discussão e apreciação, deixaram de se aprovados.
7. Esses créditos adicionais, no entanto, ao não
serem apreciados no decorrer deste exercício, deixam de ter eficácia, em face da característica própria
dos orçamentos públicos de incorporarem apenas
gastos realizados ao longo de cada ano. Assim, a
não-apreciação desses créditos deixa as empresas
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estatais em situação de desconforto, uma vez que estas, por atuarem em condições de livre mercado, necessitam adequar suas atividades no momento certo
para poderem atuar em igualdade de condições com
as demais empresas privadas.
8. É importante frisar, Senhor Presidente, que
mesmo com a aprovação dos créditos adicionais que
ora submeto à consideração de Vossa Excelência, a
revisão do Programa de Dispêndios Globais para
2001 do conjunto das empresas estatais do setor produtivo, em termos de necessidade de financiamento
líquido, apurado segundo o conceito “acima da linha”,
indica geração de superávit primário no montante de
R$10.264 milhões, equivalentes a 0,86% do PIB.
Esse valor está compatível com a meta de resultado
esperada das empresas estatais federais para o corrente exercício e tem a seguinte composição:
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9. Nessas condições, e tendo em vista que os projetos de lei de abertura de créditos adicionais ao Orçamento de Investimento para 2001 das empresas estatais federais não foram apreciados pelo Congresso Nacional em tempo hábil, em razão do acúmulo de matérias
que aquela Casa se viu forçada a apreciar ao longo do
corrente ano, submeto à consideração de Vossa Excelência a presente proposta de medida provisória.
Respeitosamente, – Martus Tavares, Ministro
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.
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PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA
MESA, EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO MISTA
DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO, À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 20,
DE 2001.
O SR. PAULO KOBAYASHI (PSDB – SP. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, a Medida Provisória nº 20
abre crédito extraordinário ao Orçamento de Investimento para 2001 em favor de diversas empresas estatais.
Em resumo, no término do ano passado, a Comissão Mista de Orçamento não aprovou uma série
de créditos suplementares. Alguns desses créditos,
que se referem a estatais, foram juntados numa medida provisória, assinada pelo Presidente da República no dia 31 de dezembro. Passaram-se janeiro,
fevereiro e março, e surtiu efeito a medida provisória. Trata-se basicamente de valores de investimentos das próprias empresas, somados a uma série de
créditos resultantes de negociações internacionais
ou nacionais.
Em função disso, somos pela admissibilidade
da medida e, quanto ao mérito, pela sua aprovação.
PARECER ESCRITO ENCAMINHADO
À MESA:
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PARECER Nº , DE 2002
Sobre o mérito da Medida Provisória
nº 20, de 31 de dezembro de 2001, que
“Abre crédito extraordinário ao Orçamento
de Investimento para 2001, em favor de diversas empresas estatais, no valor total de
R$2.816.630.828,00 e reduz o Orçamento
de Investimento das mesmas empresas,
no valor global de R$1.846.971.305,00,
para os fins que especifica”.
Relator: Deputado Paulo Kobayashi
I – Relatório
I.1 Histórico
O Senhor Presidente da República, nos termos
do artigo 62, combinado com o artigo 167, § 3º, da
Constituição Federal, expediu a Medida Provisória nº
20, de 2001, cujo texto submete à apreciação do Congresso Nacional.
A Medida Provisória em exame objetiva requerer
a abertura de crédito extraordinário ao Orçamento de
Investimento de 2001, em favor de diversas empresas
estatais, no valor total de R$2.816.630.828,00 (dois bilhões, oitocentos e dezesseis milhões, seiscentos e trinta mil e oitocentos e vinte e oito reais), ao mesmo tempo
em que reduz o Orçamento de Investimento das mesmas empresas, no valor global de R$1.846.971.305,00
(um bilhão, oitocentos e quarenta e seis milhões, novecentos e setenta e um mil e trezentos e cinco reais),
conforme demonstrado a seguir.

Abril de 2002

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 20

05371

05372

Sábado 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Os recursos necessários ao atendimento deste
crédito extraordinário decorrerão de recursos de geração própria, recursos para aumento do patrimônio
líquido e de recursos de operações de créditos externas, demonstrados nos quadros síntese de receita,
de cada empresa estatal.
Não foram apresentadas emendas à Medida
Provisória em análise.
1.2 – Análise
Admitida a Medida Provisória, com base no art.
2º § 1º, da Resolução nº 1, de 2001 – CN, deverá a
Comissão apreciar a matéria quanto aos aspectos
constitucional e de mérito.
O crédito incrementa o Orçamento de Investimento em R$969.659.523,00, diferença entre os
acréscimos e os cancelamentos propostos.
Na Exposição de Motivos que acompanhou a
Medida Provisória – EM n° 521/MP –, o Senhor Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão,
esclarece que os recursos do presente crédito extraordinário são necessários para “evitar o risco de descontinuidade na implantação de projetos a cargo das
empresas estatais, destinados a aumentar a oferta de
bens e serviços no curto e médio prazos. Tais projetos
visam garantir o pleno atendimento da demanda da
sociedade brasileira pelos produtos e serviços ofertados pelas empresas estatais e, com isso, reduzir o risco de desabastecimento e evitar prejuízos à população, restrições ao crescimento econômico e seus
conseqüentes impactos indesejáveis sobre os níveis
de emprego e renda”.
Na verdade, o crédito extraordinário contempla
seis projetos de lei encaminhados, tempestivamente,
à consideração do Congresso Nacional, relacionados
abaixo:
– Projeto de Lei nº 54/2001 – Abre ao Orçamento de Investimento, em favor da Companhia Docas do
Rio de Janeiro – CDRJ, crédito especial no valor de
R$600.830,00, para os fins que especifica;
– Projeto de Lei nº 56/2001 – Abre ao Orçamento de Investimento, em favor da Caixa Econômica Federal, crédito especial no valor de R$439.519.186,00,
para os fins que especifica;
– Projeto de Lei nº 76/2001 – Abre ao Orçamento de Investimento, em favor de diversas empresas do
Grupo Petrobras, crédito suplementar no valor de
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R$1.868.890.880,00 e reduz o Orçamento de Investimento das mesmas empresas no valor de
R$1.720.047.398,00, para os fins que especifica;
– Projeto de Lei nº 77/2001 – Abre ao Orçamento de Investimento, em favor de diversas empresas do
Grupo Petrobras, crédito especial no valor de
R$675.193.444,00, crédito especial no valor de
R$600.830,00, para os fins que especifica;
– Projeto de Lei n° 82/2001 – Abre ao Orçamento de Investimento, em favor de diversas empresas
estatais federais, crédito especial no valor de
R$89.312.320,00, para os fins que especifica;
– Projeto de Lei nº 125/2001 – Abre ao Orçamento de Investimento, em favor de diversas empresas estatais federais, crédito suplementar no valor de
R$103.592.318,00, para os fins que especifica.
No entanto, por diversas razões, tais projetos de
lei não foram apreciados. Deve-se ressaltar que todos
os projetos mereceram pareceres favoráveis. De outro lado, os créditos adicionais cuja tramitação não
fora ultimada até o encerramento do exercício financeiro, perdem a eficácia, devido ao princípio da anualidade da lei orçamentária. Em alusão às empresas
estatais, essa realidade produz resultados negativos,
uma vez que as empresas, ao “atuarem em condições de livre mercado, necessitam adequar suas atividades no momento certo para poderem atuar em
igualdade de condições com as demais empresas privadas” (EM n° 521/MP).

II – Voto
Em vista de as matérias não atacarem a letra da
Constituição Federal, e por considerar que tratam de
gastos estratégicos, como transportes, agricultura,
energia e contas do sistema financeiro nacional, dotadas, portanto, de vital importância para o planejamento estatal, entendemos meritória e constitucional a
Medida Provisória nº 20, de 31 de dezembro de 2001,
sendo pela sua aprovação, nos termos do texto encaminhado pelo Poder Executivo.
Sala das Sessões,
bayashi, Relator.

– Deputado Paulo Ko-
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 21, DE 2002
Institui o Auxílio-Aluno no âmbito
do Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores de Enfermagem – PROFAE.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído para os exercícios de 2002
e 2003 o Auxílio-Aluno, destinado ao custeio parcial
das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos alunos
matriculados em cursos integrantes do Projeto de
Profissionalização dos Trabalhadores da Área de
Enfermagem – PROFAE, nos deslocamentos de suas
residências para os locais de realização dos cursos
que estiverem freqüentando e destes para suas residências.
§ 1º O valor mensal do Auxílio-Aluno, a ser pago
pela União, em pecúnia, será de R$30,00 (trinta reais)
por mês.
§ 2º É vedada a incorporação do auxílio a que se
refere este artigo aos vencimentos, à remuneração,
ao provento ou à pensão.
§ 3º O Auxílio-Aluno, de natureza jurídica indenizatória, não será considerado para fins de incidência
de imposto de renda ou de contribuição para o Plano
de Seguridade Social e planos de assistência à saúde.
§ 4º Na hipótese de pagamento mediante operação sujeita à incidência da contribuição instituída
pela Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, ou do tributo que a suceder, o crédito do benefício, será acrescido do valor correspondente àquela contribuição ou
tributo.
Art. 2º O Auxílio-Aluno não será devido cumulativamente com benefício de espécie semelhante ou
vantagem pessoal originária de qualquer forma de indenização ou auxílio pago sob o mesmo título ou
idêntico fundamento.
Art. 3º Farão jus ao Auxílio-Aluno os alunos que
estiverem freqüentando efetivamente os cursos do
PROFAE.
§ 1º A concessão do auxílio será automaticamente cancelada nos casos de:
I – comprovada quebra de assiduidade; e
II – abandono ou evasão.
§ 2º O cancelamento da concessão do Auxílio-Aluno, por quebra de assiduidade, será feito quan-
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do for verificado que o aluno não obteve, no mês, setenta e cinco por cento de presença.
Art. 4º A concessão do Auxílio-Aluno dar-se-á
conforme o disposto em regulamento, que estabelecerá, ainda, o prazo máximo para sua implementação.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MEDIDA PROVISÓRIA ORIGINAL Nº 21, DE 2002
Institui o Auxílio-aluno no âmbito do
Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores de Enfermagem – PROFAE.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere, o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica instituído para os exercícios de 2002
e 2003 o Auxílio-Aluno, destinado a custeio parcial
das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos alunos
matriculados em cursos integrantes do Projeto de
Profissionalização dos Trabalhadores da Área de
Enfermagem – PROFAE, nos deslocamentos de suas
residências para os locais de realização dos cursos
que estiverem freqüentando e destes para suas residências.
§ 1º O valor mensal do Auxílio-Aluno, a ser pago
pela União, em pecúnia, será de R$30,00 (trinta reais)
por mês.
§ 2º É vedada a incorporação do auxílio a que se
refere este artigo aos vencimentos, remuneração, ao
provento ou à pensão.
§ 3º O Auxílio-Aluno, de natureza jurídica indenizatória, não será considerado para fins de incidência
de imposto de renda ou de contribuição para o Plano
de Seguridade Social e planos de assistência à saúde.
§ 4º Na hipótese de pagamento mediante operação sujeita à incidência da contribuição instituída
pela Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, ou do tributo que o suceder, o crédito do benefício será acrescido do valor correspondente àquela contribuição ou
tributo.
Art. 2º O Auxílio-Aluno não será devido cumulativamente com benefício de espécie semelhante ou
vantagem pessoal originária de qualquer forma de in-
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denização ou auxílio pago sob o mesmo título ou
idêntico fundamento.
Art. 3º Farão jus ao Auxílio-Aluno os alunos que
estiverem freqüentando efetivamente os cursos do
Profae.
§ 1º À concessão do auxílio será automaticamente cancelada nos casos de:
I – comprovada quebra de assiduidade; e
II – abandono ou evasão.
§ 2º O cancelamento da concessão do Auxílio-Aluno, por quebra de assiduidade, será feito quando for verificado que o aluno não obteve, no mês, setenta e cinco por cento de presença.
Art. 4º A concessão do Auxílio-Aluno dar-se-á
conforme o disposto em regulamento, que estabelecerá, ainda, o prazo máximo para sua implementação.
Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na
data de sua publicação.
Brasília, 8 de janeiro de 2002; 181º da Independência e 114º da República. – Fernando Henrique
Cardoso.

MENSAGEM Nº 15, 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 62 da Constituição Federal,
submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto da Medida Provisória nº 21, de 8 de janeiro
de 2002, que ”Institui o Auxílio-Aluno no âmbito do
Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores de
Enfermagem – PROFAE“.
Brasília, 8 de janeiro de 2002. – Fernando Henrique Cardoso.
EM Interministerial nº 83/MS/ME/MF
Em 23 de novembro de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submetemos á apreciação de Vossa Excelência
o presente projeto de medida provisória com o objetivo de instituir o Auxílio-Aluno, representado por apoio
financeiro aos alunos do PROFAE, a fim de custear,
ainda que parcialmente, suas despesas com trans-
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porte e alimentação fora do domicílio.
O Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem – PROFAE, do Ministério
da Saúde, tem por objetivo promover a qualificação
profissional e a escolarização básica de 225 mil trabalhadores do setor saúde com a finalidade de melhorar a qualidade do atendimento ambulatorial e hospitalar no Brasil, particularmente em estabelecimentos integrantes do Sistema Único de Saúde – SUS.
Além disso, o Profae virá restabelecer a legalidade
nas relações de trabalho deste amplo contingente de
profissionais da área da saúde.
O público alvo do Profae representa aproximadamente 50% dos profissionais que exercem atividades no País como auxiliares de enfermagem. Vale
lembrar que esses profissionais são responsáveis por
dar sustentação a todo o atendimento ambulatorial e
hospitalar realizado pelos serviços de saúde. É imperioso ressaltar, ainda, que tais profissionais são trabalhadores cuja renda média não ultrapassa 1 (hum) salário mínimo.
O projeto desenvolve-se em todo o Brasil e,
hoje, conta com 67 mil alunos em salas de aula. distribuídos em 2.236 turmas localizadas em 836 municípios-sede. O deslocamento realizado pelos alunos do
interior para estes municípios, bem como aqueles
efetuados nas regiões metropolitanas geram aos alunos, em sua maioria mulheres com baixo poder aquisitivo, despesas com deslocamento e alimentação,
representando um ônus considerável na composição
da renda familiar.
Os cursos para formação dos auxiliares de enfermagem executados a partir do Profae são cursos
desenvolvidos em 12 meses, com carga horária teórica e prática. na modalidade presencial, e em concomitância com trabalho, representando um esforço ímpar por parte desses trabalhadores na mobilização de
recursos pessoais com o objetivo de obterem sua certificação e legalização profissional.
Avaliada a primeira fase de implantação do projeto, verifica-se que o principal problema para a manutenção do aluno em sala está relacionado às dificuldades enfrentadas por estes profissionais para
sustentarem as despesas com transporte e alimentação. O monitoramento realizado, mensalmente, junto
às instituições que oferecem os cursos demonstra
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que o índice de evasão varia de 5,1% no primeiro trimestre a 12,2% nos trimestres seguintes, em alguns
estados.
Impõe-se, diante desse quadro, a urgência na
tramitação da medida provisória, a fim de evitar prejuízos irreparáveis na consecução dos objetivos do projeto, decorrentes de um indesejável alto grau de evasão dos alunos, o que traria impactos negativos para
o erário sob diversos aspectos.
Por um lado, a evasão significaria a manutenção
da situação identificada, que justificou a própria estruturação do Programa e a obtenção do financiamento
externo para o seu financiamento parcial. A persistência dos trabalhadores sem qualificação nos serviços
de saúde, colocando em risco a população usuária
dos serviços, é questão premente a reclamar providências de imediato. Por outro, a situação anterior sofreria piora considerável em decorrência da perda dos
recursos já empregados no período em que estes trabalhadores vêm freqüentando os cursos . Adicionalmente, o abandono de parcela substantiva de alunos
matriculados numa mesma turma poderá afetar o
equilíbrio econômico das instituições contratadas
para a execução dos cursos. Desta forma, corre-se o
risco de perda ainda maior do, erário, na medida em
que esses contratos, vindos a ser descontinuados,
acarretariam despesas indenizatórias para cujo concurso, sequer, poderíamos contar com produto do financiamento internacional obtido junto ao Banco
Interamericano de Desenvolvimento, para não mencionar que, interrompidos esses contratos, mesmo os
alunos não evadidos se veriam sem ter cursos para
freqüentar.
Deve-se mencionar, também a justificar a urgência solicitada, que parte substancial dos recursos
contratados junto ao BID destinam-se ao financiamento desses cursos. A interrupção dos cursos por
evasão em massa traria impacto irrecuperável para o
desenvolvimento financeiro do projeto, até o presente
momento exemplar, além de acarretar custos para o
erário com o pagamento de comissões de compromisso e outras penalidades previstas no Contrato de
Empréstimo.
Por último, cabe salientar a necessidade premente de evitar, pela concessão do Auxílio-Aluno, a
perda da credibilidade do Programa instituído como
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prioritário pelo Ministério da Saúde, que praticamente
consolida todas as ações de Governo com vistas a incrementar a capacitação dos auxiliares de enfermagem, beneficiando diretamente cerca de 225.000 profissionais espalhados por todo o Brasil e indiretamente toda a população atendida pelo SUS.
É patente, pois, o relevante interesse público da
medida provisória proposta. A implementação do
Auxilio-Aluno do PROFAE irá viabilizar maior e melhor adesão ao restante do Projeto, proporcionando
melhores condições de descentralização das ações
e interiorização dos cursos de qualificação profissional.
Os recursos envolvidos, até 2004, somam
R$105 milhões. Esse valor já se encontrava previsto
nas negociações com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, convalidadas na Resolução do Senado Federal nº 42, de 2000, que aprovou a contratação
dos recursos pela União. Os recursos serão provenientes do empréstimo externo, do Orçamento do Ministério de Saúde e de recursos já consignados ao
Projeto, pelo Conselho Deliberativo do Fundo de
Amparo ao Trabalhador.
Respeitosamente, – José Serra, Ministro de
Estado da Saúde; – Paulo Renato Souza, Ministro de
Estado da Educação; – Pedro Malan, Ministro de
Estado da Fazenda.
Aviso nº 17 – C. Civil.
Brasília, 8 de janeiro de 2002
A Sua Excelência o Senhor
Senador Carlos Wilson
Primeiro Secretário do Senado Federal
Brasília – DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na
qual o Excelentíssimo Senhor submete à deliberação
do Congresso Nacional o texto da Medida Provisória
nº 21, de 8 de janeiro de 2002. – Pedro Parente, Chefe da Casa Civil, da Presidência da República.
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PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA
MESA, EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO MISTA,
À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 21, DE 2002
A SRA. NICE LOBÃO (PFL – MA. Para emitir
parecer. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
Sras e Srs. Deputados, a Medida Provisória nº 21,
acompanhada da Mensagem nº 15, de 2002, institui
para os exercícios de 2002 a 2003 o auxílio – aluno
destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte – transporte coletivo municipal,
intermunicipal ou interestadual – pelos alunos matriculados em cursos integrantes do Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem – PROFAE, nos deslocamentos de suas residências para os locais de realizações dos cursos
que estiverem freqüentando e destes para as suas
residências.
A proposição estabelece o valor de 30 reais por
mês para o auxílio-aluno, a ser pago pela União em
dinheiro, vedada incorporação do auxílio aos vencimentos, à remuneração, ao provento ou à pensão.
Tratando-se de auxílio de natureza jurídica e indenizatória, não será considerado para fins de incidência de Imposto de Renda ou de contribuição para
plano de seguridade social e planos de assistência à
saúde.
Prevê, ainda, a medida provisória, que farão jus
ao benefício todos os alunos que efetivamente estiverem freqüentando os cursos da Profae, sendo automaticamente cancelado se constatada a quebra da
assiduidade, abandono ou evasão escolar.
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Em sua mensagem, o Poder Executivo informa
tratar-se de apoio financeiro aos alunos da Profae
contribuindo com a qualificação profissional no âmbito do Ministério da Saúde, mais precisamente no
atendimento básico às demandas ambulatoriais e
hospitalares do Sistema Único de Saúde. Serão atendidos 225 mil trabalhadores com previsão de recursos
envolvidos até 2004 da ordem de 105 milhões.
No prazo regimental não foi oferecida emenda.
Voto da Relatora.
Trata-se, Sr. Presidente, Srª e Srs. Deputados,
de medida provisória de inquestionável alcance social, daquelas que gostaríamos de votar mais vezes
aqui no Congresso Nacional. Serão beneficiados 225
mil trabalhadores no setor saúde, representando
aproximadamente 50% dos auxiliares de enfermagem cuja renda média não ultrapassa um salário mínimo.
O projeto está sendo desenvolvido em todo o
Brasil, contando hoje com 65 mil alunos em salas de
aula, distribuídos em 2.236 turmas, localizadas em
836 municípios-sede;
O objetivo principal é assegurar o deslocamento
desses alunos de baixo poder aquisitivo, sobretudo
aqueles que não residem nos municípios-sede, em
sua maioria mulheres que não possuem carteira assinada nem renda própria.
Vale ressaltar que os recursos têm origem em
contrato de empréstimo com o Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID), trazendo como conseqüência negativa para o projeto evasão em massa
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dos alunos por falta de transporte aos locais do curso,
o que se pretende evitar com essa pequena ajuda financeira. Além do empréstimo contratado com o BID,
e já convalidado em decisão do Senado Federal, por
intermédio da Resolução nº 42, de 2000, complementam o auxílio-aluno o orçamento do Ministério da Saúde e recursos oriundos no Fundo de Amparo ao Trabalhador.
Pelas razões expostas, Sr. Presidente, Sras e
Srs. Deputados, e festejando a discussão de medida
provisória de interesse popular, manifestamos nosso
voto pela admissibilidade e, no mérito, pela aprovação.
É o parecer, Sr. Presidente.
PARECER ESCRITO ENCAMINHADO
À MESA.
PARECER
À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 21, DE
2002, QUE INSTITUI O AUXÍLIO-ALUNO
NO
ÂMBITO
DO
PROJETO
DE
PROFISSIONALIZAÇÃO DOS TRABAL
HADORES
DE
ENFERMAGEM
–
PROFAE.
I – Relatório
A Medida Provisória nº 21, acompanhada da
Mensagem nº 15 de 2002, institui para os exercícios
de 2002 e 2003 o Auxílio-Aluno, destinado ao custeio
parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos
alunos matriculados em cursos integrantes do Projeto
de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de
Enfermagem – PROFAE, nos deslocamentos de suas
residências para os locais de realização dos cursos
que estiverem freqüentando, e destes para suas residências.
A proposição estabelece em R$30,00 (trinta reais) por mês do Auxílio-Aluno, a ser pago pela União em
dinheiro, vedada a incorporação do auxílio aos vencimentos, à remuneração, ao provento ou à pensão.
Tratando-se de um auxílio, de natureza jurídica
indenizatória, não será considerado para fins de incidência de imposto de renda ou de contribuição para o
Plano de Seguridade Social e planos de assistência à
saúde.
Prevê, ainda, a Medida Provisória, que farão jus
ao benefício todos os alunos que efetivamente estiverem freqüentando os cursos do PROFAE – Projeto de
Profissionalização dos Trabalhadores da Área de
Enfermagem, sendo automaticamente cancelado se
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constatada a quebra da assiduidade, abandono ou
evasão escolar.
Em sua Mensagem, o Poder Executivo informa
tratar-se de apoio financeiro aos alunos do PROFAE,
contribuindo com a qualificação profissional no âmbito do Ministério da Saúde, mais precisamente no
atendimento básico às demandas ambulatoriais e
hospitalares do Sistema Único de Saúde.
Serão atendidos 225 mil trabalhadores, com
previsão de recursos envolvidos até 2004 na ordem
de R$105 milhões. No prazo regimental não foi oferecida nenhuma Emenda.
II – Voto da Relatoria
Trata-se, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, de uma Medida Provisória de inquestionável alcance social, daquelas que gostaríamos de votar mais vezes aqui no Congresso Nacional.
Serão beneficiados 225 mil trabalhadores do setor saúde, representando aproximadamente 50%
(cinqüenta por cento) dos auxiliares de enfermagem,
cuja renda média não ultrapassa um salário mínimo.
O Projeto está se desenvolvendo em todo o Brasil, contando hoje com 67 mil alunos em salas de aula,
distribuídos em 2.236 turmas, localizadas em 836
municípios-sede.
O objetivo principal é assegurar o deslocamento
desses alunos de baixo poder aquisitivo, sobretudo
àqueles que não residem nos municípios-sede, em
sua maioria mulheres que não possuem carteira assinada nem renda própria.
Vale ressaltar que os recursos têm origem em
Contrato de Empréstimo com o Banco Interamericano
de Desenvolvimento – BID, trazendo como conseqüência negativa para o Projeto e evasão em massa
dos alunos por falta de transporte para os locais dos
cursos, o que se pretende evitar com esta pequena
ajuda financeira.
Além do Empréstimo contratado com o BID e já
convalidado em decisão do Senado Federal, através
da Resolução nº 42 de 2000, complementam o Auxílio-Aluno o Orçamento do Ministério da Saúde e Recursos oriundos do Fundo de Amparo ao Trabalhador.
Pelas razões expostas, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados e festejando a discussão de uma Medida Provisória de interesse popular,
manifestamos o nosso voto pela admissibilidade e no
mérito pela aprovação.
É o Parecer Senhor Presidente. – Deputada
Nice Lobão, Relatora.
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MEDIDA PROVISÓRIA ORIGINAL Nº 22, DE 2002
Altera a Legislação Tributária Federal e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1º O imposto de renda incidente sobre os
rendimentos de pessoas físicas será calculado de
acordo com as seguintes tabelas progressivas mensal e anuais, em reais:

Art. 2º Os arts. 4º, 8º e 10 da Lei nº 9.250, de 26
de dezembro de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º ...................................................
..............................................................
III – a quantia de R$106.00 (cento e
seis reais) por dependente;
..............................................................
VI – a quantia de R$1.058.00 (mil e
cinqüenta e oito reais, correspondente à
parcela isenta dos rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma,
pagos pela Previdência Social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito
público interno, ou por entidade de previdência privada, a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de
idade.
.......................................................(NR)
”Art. 8º ...................................................
..............................................................
II – Das deduções relativas:
..............................................................
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b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1º, 2º e 3º graus, creches, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual de
R$1.998.00 (mil, novecentos e noventa e
oito reais);
c) à quantia de R$1.272,00 (mil duzentos e setenta e dois reais) por dependente;
.................................” (NR)
”Art. 10 Independentemente do montante dos rendimentos tributáveis na declaração, recebidos no ano-calendário, o contribuinte poderá optar por desconto simplificado, que consistirá em dedução de vinte por
cento do valor desses rendimentos, limitada
a R$9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais), na Declaração de Ajuste Anual, dispensada a comprovação da despesa e a indicação de sua espécie.
.....................................................” (NR)
Art. 3º O art. 20 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
”Art. 20. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida pelas pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal a que se referem os arts. 27
e 29 a 34 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, e pelas pessoas jurídicas desobrigadas de escrituração contábil, corresponderá a doze por cento da receita bruta, na
forma definida na legislação vigente, auferida em cada mês do ano-calendário, exceto
para as pessoas jurídicas que exerçam as
atividades a que se refere o inciso III do § 1º
do art. 15, cujo percentual corresponderá a
trinta e dois por cento.“ (NR)
Art. 4º O art. 24 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido de § 3º com a
seguinte redação:
”§ 3º Para os fins do disposto neste artigo, considerar-se-á separadamente a tributação do trabalho e do capital, bem assim
as dependências do país de residência ou
domicílio.” (NR)
Art. 5º As disposições relativas a preços, custos
e taxas de juros, constantes dos arts. 18 a 22 da Lei nº
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9.430, de 1996, aplicam-se, também, às operações
efetuadas por pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no Brasil, com qualquer pessoa física ou
jurídica, ainda que não vinculada, residente ou domiciliada em país ou dependência cuja legislação interna oponha sigilo relativo à composição societária de
pessoas jurídicas ou à sua titularidade.
Art. 6º Na hipótese de doação de livros, objetos fonográficos ou iconográficos, obras audiovisuais
e obras de arte, para os quais seja atribuído valor de
mercado, efetuada por pessoa física a órgãos públicos, autarquias, fundações públicas ou entidades civis sem fins lucrativos, desde que os bens doados
sejam incorporados ao acervo de museus, bibliotecas ou centros de pesquisa ou ensino, no Brasil,
com acesso franqueado ao público em geral:
I – o doador deverá considerar como valor de
alienação o constante em sua declaração de bens;
II – o donatário registrará os bens recebidos
pelo valor atribuído no documento de doação.
Parágrafo único. No caso de alienação dos
bens recebidos em doação, será considerado, para
efeito de apuração de ganho de capital, custo de
aquisição igual a zero.
Art. 7º O campo de incidência do IPI abrange
todos os produtos com alíquota, ainda que zero, relacionados na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI, aprovada pelo
Decreto nº 4.070, de 28 de dezembro de 2001, observadas as disposições contidas nas respectivas
notas complementares, excluídos aqueles a que
corresponde a notação “NT” (não-tributado).
Art. 8º Para efeito do disposto no § 4º incisos I
e II, do Decreto-Lei nº 1.199, de 27 de dezembro de
1971, o percentual de incidência é o constante da
TIPI, aprovada pelo Decreto nº 4.070, de 2001.
Art. 9º Ficam revogados os arts. 13 e 15 da Lei
nº 9.493, de 10 de setembro de 1997.
Art. 10. Esta medida provisória entra em vigor
na data de sua publicação, produzindo efeitos:
I – no caso dos arts. 1º e 2º, em relação aos
fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de
2002;
II – no caso do art. 3º, em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de maio de 2002.
Brasília, 8 de janeiro de 2002; 181º da Independência e 114º da República. – Fernando Henrique
Cardoso.
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MENSAGEM Nº 16, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 62 da Constituição Federal,
submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto da Medida Provisória nº 22 , de 8 de janeiro
de 2002, que “Altera a legislação tributária federal e
dá outras providências“.
Brasília, 8 de janeiro de 2002. – Fernando Henrique Cardoso.
MF n° 2 EM MPV ALTERA LEG TRIBUTÁRIA
Brasília, 7 de janeiro de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de submeter à elevada apreciação de Vossa Excelência a anexa proposta de edição
de Medida Provisória, que “Altera a legislação tributária federal e dá outras providências”.
2. A presente proposta objetiva dar efetividade à
decisão política tomada no âmbito do Congresso Nacional, tendo em vista o veto, por razões técnicas, do
Projeto de Lei que ajustava os valores, expressos em
reais, constantes da legislação do Imposto de Renda
das Pessoas Físicas (IRPF).
3. Nesse sentido, os arts. 2º e 3º da medida provisória estabelecem os valores a serem adotados em
relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º
de janeiro de 2002, para fins de determinação do imposto devido, anual e mensal, tendo sido considerados, em sua revisão, os mesmos parâmetros previstos no mencionado Projeto de Lei.
4. Estimativas da Secretaria da Receita Federal
apontam para uma perda de arrecadação anual, em
decorrência das alterações dos parâmetros das tabelas progressivas e das deduções do IRPF, no montante
de R$3,8 bilhões, conforme discriminado em anexo.
5. Excluídas as transferências constitucionais
para Estados, Distrito Federal e Municípios, a perda
líquida no orçamento federal (inclusive fundos regionais) perfaz o valor aproximado de R$2.128 bilhões
ao ano. Desse total, R$458 milhões correspondem ao
aumento dos limites de dedução e R$1.670 bilhão, às
alterações nas tabelas progressivas.
6. À luz do que dispõe art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF (Lei Complementar nº 101, de
4 de maio de 2002), é indispensável que se proceda à
compensação, no exercício corrente e nos dois subseqüentes, mediante elevação de tributo, das perdas
decorrentes do aumento dos limites de dedução do
IRPF, por configurar renúncia fiscal.
7. Cabe observar que, no exercício de 2002, as
perdas decorrentes do aumento da renúncia fiscal li-
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mitam-se à dedução de dependentes, cujo impacto
estimado é da ordem de R$188 milhões. Já nos dois
exercícios subseqüentes, as perdas totalizarão
R$458 milhões em virtude da inclusão das demais hipóteses de dedução (desconto padrão e instrução).
8. A compensação se opera na forma proposta no
art. 3º, que eleva, de doze para trinta e dois por cento, o
percentual de determinação da base de incidência da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) das
empresas prestadoras de serviços que, por opção, adotam o regime de tributação do lucro presumido, cabendo ressaltar, nesse ponto, que a referida elevação somente alcançará os optantes que estão sujeitos, no
caso do Imposto de Renda das Pessoas jurídica, ao
percentual de presunção de trinta e dois por cento, restando, assim, devidamente alinhados os dois tributos. A
proposta significa um ganho de arrecadação da ordem
de R$740 milhões ao ano, sendo que, para o ano de
2002, a arrecadação prevista é de R$308 milhões, haja
vista que a elevação de alíquotas somente produzirá
efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de maio desse ano.
9. No tocante às perdas de arrecadação decorrentes da elevação dos valores constantes das tabelas progressivas, a compensação, com vistas ao cumprimento
das metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes
Orçamentárias, dar-se-á por meio da programação financeira, nos termos dos arts. 8º e 9º da LRF.
10. Objetivando combater o planejamento tributário, o art. 4º amplia o conceito de país de tributação
favorecida, de forma o alinhá-lo à base de incidência
do Imposto de Renda brasileiro.
11. Com esse mesmo objetivo, o art. 5º impõe a
adoção das regras de preços de transferência às operações com residentes ou domiciliados em países ou
dependências que, por sua legislação, oponham sigi-
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lo a informações relativas à composição societária de
pessoas jurídicas ou à sua titularidade.
12. Por sua vez, o art. 6º flexibiliza a legislação do
Imposto de Renda, relativamente às doações de livros,
objetos fonográficos e iconográficos, obras audiovisuais
e obras de arte, estabelecendo regras neutras, sob o
ponto de vista tributário, conquanto estimulem o acesso
do público em geral a esses bens culturais.
13. Tendo em vista a edição do Decreto nº
4.067, de 28 de dezembro de 2001, que expediu nova
Tabela de incidência do imposto sobre Produtos industrializados – TIPI, faz-se necessária, na forma
dos art. 7º e 8º, a adequação da legislação desse
Imposto, relativamente ao seu campo de incidência e
às alíquotas básicas aplicáveis.
14. Cumpre esclarecer que as revogações dos
arts. 13 e 15 da Lei nº 9.493, de 10 de setembro de
1997, constantes do art. 9º, decorrem, tão-somente,
das disposições dos arts. 7º e 8º, que tratam da mesma matéria.
15. Por último, justifica-se a adoção de medida
provisória por se tratar de matéria que repercute sobre fatos geradores que ocorrem já a partir deste
mês, no caso do Imposto de Renda das Pessoas Físicas, sendo que, quanto à CSLL, sujeita ao princípio
da noventena, o retardo em sua edição implica reduzir, pelo tempo, sua capacidade de arrecadação adicional. Ademais, são também urgentes e relevantes as
disposições que objetivem o combate ao planejamento tributário, estimular o acesso público a bens culturais e adequar a legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados em decorrência da expedição da
nova Tipi.
Respeitosamente, – Pedro Sampaio Malan, Ministro de Estado da Fazenda.
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presidida pelo Senador Jorge Bornhausen, decidiu
fechar questão pela sua retirada do texto.
Foi questão fechada para o PFL porque atinge
principalmente a classe média brasileira.
O segundo ponto importante foi a inclusão do
art. 15, em que estabelecemos que a alíquota de
27,5% será mantida apenas para o exercício de
2002, ou melhor, até de 31 de dezembro de 2002. A
partir do próximo ano, volta a valer a alíquota de
25%. Mais uma vez o PFL defende a classe média
brasileira.
O terceiro ponto foi à inserção, na medida provisória, de questão das mais relevantes do meu
ponto de vista, um pleito antigo dos esportes olímpicos brasileiros. Trata-se da isenção do imposto de
importação sobre produtos destinados à prática de
esportes olímpicos para os quais não existam similares no Brasil. Esportes como a vela, o remo e a
esgrima serão beneficiados, e a isenção não acarretará impacto relevante nas contas do Governo.

PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA
MESA, EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO MISTA,
À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 22, DE 2002
O SR. RODRIGO MAIA (PFL – RJ. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Sras e Srs. Deputados, inicialmente desejo agradecer ao meu líder, Deputado Inocêncio Oliveira, e ao
Presidente do meu partido, Senador Jorge Bornhausen, a oportunidade de relatar medida provisória de
tamanha importância. A confiança do PFL no meu
trabalho orgulha-me muito.
Quero explicitar que artigos da medida provisória foram retirados e quais foram introduzidos.
Também quero deixar claro que o meu relatório foi
discutido com todos os partidos e com o Governo.
Os artigos que geravam algum tipo de resistência
tanto por parte dos partidos de oposição quanto do
Governo foram excluídos, para que pudéssemos votar relatório de consenso na Câmara dos Deputados.
O primeiro ponto que desejo abordar é o art. 3º
da medida provisória, que tratava da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido para prestadoras de
serviços, ou seja, aumentava a base de cálculo de
12% para 32%. Esse aumento foi considerado excessivo por todos os partidos, principalmente pelo
PFL, que, por decisão de sua Executiva Nacional,

Minuta sobre essa parte da medida provisória
já estava na Casa Civil, encaminhada pelo Ministro
Carlos Melles, do PFL.
Cabe registrar igualmente o apoio que recebi
de vários colegas na elaboração do relatório. Cito os
Deputados Pedro Eugênio e Ricardo Berzoini – radicais defensores da retirada da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido –, Germano Rigotto e diversos outros de diferentes partidos.
Para encerrar a apresentação do relatório, vou
repetir: foi retirado o aumento da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido das empresas prestadoras de
serviços. Achei por bem deixar no último artigo do
projeto de lei de conversão a garantia de que a alíquota de 27,5% será restrita ao ano de 2002; a partir do próximo ano volta a alíquota de 25%. E incluí a
isenção do imposto de importação sobre produtos
destinados à prática de esportes olímpicos para os
quais não existam similares no País, atendendo ao
pleito de modalidades esportivas como remo, esgrima e vela.
Mais uma vez agradeço ao líder Inocêncio Oliveira a oportunidade.
É o relatório.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO
À MESA:
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PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 8, DE 2002
Altera a Legislação Tributária Federal
e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Imposto de Renda incidente sobre os
rendimentos de pessoas físicas será calculado de
acordo com as seguintes tabelas progressivas mensal e anual, em reais:

Art. 2º Os arts. 4º, 8º e 10 da Lei nº 9.250, de 26
de dezembro de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º ...................................................
..............................................................
III – a quantia de R$106,00 (cento e
seis reais) por dependente;
..............................................................
VI – a quantia de R$1.058,00 (mil e cinqüenta e oito reais), correspondente à parcela
isenta dos rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público interno,
ou por entidade de previdência privada, a partir do mês em que o contribuinte completar
sessenta e cinco anos de idade.
....................................................."(NR)
“Art. 8º ...................................................
..............................................................
II – das deduções relativas:
..............................................................
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b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1º, 2º e 3º graus, creches, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual de
R$1.998,00 (mil, novecentos e noventa e
oito reais);
c) à quantia de R$1.272,00 (mil, duzentos e setenta e dois reais) por dependente;
....................................................."(NR)
“Art. 10. Independentemente do montante dos rendimentos tributáveis na declaração, recebidos no ano-calendário, o contribuinte poderá optar por desconto simplificado, que consistirá em dedução de vinte por
cento do valor desses rendimentos, limitada
a R$9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais) , na Declaração de Ajuste Anual, dispensada a comprovação da despesa e a indicação de sua espécie.
....................................................."(NR)
Art. 3º O art. 24 da Lei nº 9.430, de 27
de dezembro de 1996, passa a vigorar
acrescido do seguinte § 3º:
“Art. 24 ..................................................
..............................................................
§ 3º Para os fins do disposto neste artigo, considerar-se-á separadamente a tributação do trabalho e do capital, bem como as
dependências do país de residência ou domicilio." (NR)
Art. 4º As disposições relativas a preços, custos e taxas de juros, constantes dos arts. 18 a 22 da
Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicam-se, também, às operações efetuadas por pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
Brasil, com qualquer pessoa física ou jurídica, ainda
que não vinculada, residente ou domiciliada em país
ou dependência cuja legislação interna oponha sigilo relativo à composição societária de pessoas jurídicas ou à sua titularidade.
Art. 5º Na hipótese de doação de livros, objetos
fonográficos ou iconográficos, obras audiovisuais e
obras de arte, para os quais seja atribuído valor de
mercado, efetuada por pessoa física a órgãos públicos, autarquias, fundações públicas ou entidades civis sem fins lucrativos, desde que os bens doados sejam incorporados ao acervo de museus, bibliotecas
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ou centros de pesquisa ou ensino, no Brasil, com
acesso franqueado ao público em geral:
I – o doador deverá considerar como valor de alienação o constante em sua declaração de bens;
II – o donatário registrará os bens recebidos
pelo valor atribuído no documento de doação.
Parágrafo único. No caso de alienação dos bens
recebidos em doação, será considerado, para efeito
de apuração de ganho de capital, custo de aquisição
igual a zero.
Art. 6º O campo de incidência do IPI abrange todos os produtos com alíquota, ainda que zero, relacionados na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI, aprovada pelo Decreto
nº 4.070, de 28 de dezembro de 2001, observadas as
disposições contidas nas respectivas notas complementares, excluídos aqueles a que corresponde a notação. “NT” (não-tributado).
Art. 7º Para efeito do disposto no art. 4º, incisos I
e II, do Decreto-Lei nº 1.199, de 27 de dezembro de
1971, o percentual de incidência é o constante da
Tipi, aprovada pelo Decreto nº 4.070, de 28 de dezembro de 2001.
Art. 8º É concedida isenção do Imposto de Importação (II) e do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) incidentes na importação de equipamentos e materiais destinados, exclusivamente, ao treinamento de
atletas e às competições desportivas relacionados com
a preparação das equipes brasileiras para jogos olímpicos, paraolímpicos e parapanamericanos.
§ 1º A isenção aplica-se a equipamento ou material sem similar nacional, assim considerado aquele
homologado para as competições a que se refere o
caput pela entidade federativa internacional da respectiva modalidade esportiva.
§ 2º A isenção do IPI estende-se também aos
equipamentos e materiais adquiridos diretamente de
fabricante nacional.
Art. 9º São beneficiários da isenção de que trata
o art. 8º os órgãos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios e suas respectivas autarquias e fundações, os atletas das modalidades olímpicas
e paraolímpicas, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB)
e o Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB), bem como
as entidades nacionais de administração do desporto
que lhes sejam filiadas ou vinculadas.
Art. 10. O direito à fruição do benefício fiscal de
que trata o art. 9º fica condicionado:
I – à comprovação da regularidade fiscal do beneficiário, relativamente aos tributos e contribuições
federais;
II – à manifestação da Secretaria Nacional de
Esportes do Ministério do Esporte e Turismo sobre:
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a) o atendimento do requisito estabelecido no §
1º do art. 9º.
b) a condição de beneficiário da isenção, do importador ou adquirente, nos termos do art. 10; e
c) a adequação dos equipamentos e materiais
importados ou adquiridos no mercado interno, quanto
à sua natureza, quantidade e qualidade, ao desenvolvimento do programa de trabalho do atleta ou da entidade do desporto a que se destinem.
Parágrafo único. Tratando-se de produtos destinados à modalidade de tiro esportivo, a manifestação
quanto ao disposto nas alíneas a e c do inciso II será
do órgão competente do Ministério da Defesa.
Art. 11. Os produtos importados ou adquiridos no
mercado interno, na forma do art. 9º, poderão ser transferidos, sem o pagamento dos respectivos impostos:
I – para qualquer pessoa e a qualquer título,
após o decurso do prazo de quatro anos, contado da
data do registro da Declaração de Importação ou da
emissão da Nota Fiscal de aquisição do fabricante nacional; ou
II – a qualquer tempo e qualquer título, para pessoa física ou jurídica que atenda às condições estabelecidas nos arts. 9º a 11, desde que a transferência
seja previamente aprovada pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1º As transferências, a qualquer título, que não
atendam às condições estabelecidas nos incisos I e II
do caput sujeitarão o beneficiário importador ou adquirente ao pagamento dos impostos que deixaram
de ser pagos por ocasião da importação ou da aquisição no mercado interno, com acréscimo de juros e de
multa de mora ou de ofício.
§ 2º Na hipótese do § 1º, o adquirente, a qualquer título, de produto beneficiado com a isenção é
responsável solidário pelo pagamento dos impostos e
respectivos acréscimos.
Art. 12. Os benefícios fiscais previstos nos arts.
9º a 12 aplicam-se a importações e aquisições no
mercado interno cujos fatos geradores ocorram até
31 de dezembro de 2004.
Art. 13. A Secretaria da Receita Federal e a Secretaria Nacional de Esportes expedirão, em suas
respectivas áreas de competência, as normas necessárias ao cumprimento do disposto nos arts. 9º a 13.
Art. 14. Ficam revogados os arts. 13 e 15 da
Lei nº 9.493, de 10 de setembro de 1997.
Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos, no caso do:
I – art. 1º, em relação aos fatos geradores ocorridos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2002.
II – art. 2º, em relação aos fatos geradores
ocorridos a partir de 10 de janeiro de 2002.
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LEI Nº 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996
Dispõe sobre a Legislação Tributária Federal, as contribuições para a Seguridade Social, o Processo Administrativo
de Consulta e dá outras providências.
CAPÍTULO I
IMPOSTO DE RENDA
PESSOA JURÍDICA
....................................................................................
SEÇÃO V
Preços de Transferência Bens, Serviços e
Direitos Adquiridos no Exterior
Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos, constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações efetuadas com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do lucro real até o valor que não exceda ao preço determinado por um dos
seguintes métodos:
I – Método dos Preços Independentes Comparados – PIC: definido como a média aritmética dos
preços de bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares, apurados no mercado brasileiro ou de outros
países, em operações de compra e venda, em condições de pagamento semelhantes;
II – Método do Preço de Revenda menos Lucro
– PRL: definido como a média aritmética dos preços
de revenda dos bens ou direitos, diminuídos:
a) dos descontos incondicionais concedidos;
b) dos impostos e contribuições incidentes sobre as vendas;
c) das comissões e corretagens pagas;
d) da margem de lucro de:
1. sessenta por cento, calculada sobre o preço
de revenda após deduzidos os valores referidos nas
alíneas anteriores e do valor agregado no País, na hipótese de bens importados aplicados à produção;
2. vinte por cento, calculada sobre o preço de revenda, nas demais hipóteses
* Alínea d com redação dada pela Lei nº 9.959, de
27-1-2000.

III – Método do custo de Produção mais Lucro –
CPL: definido como o custo médio de produção de
bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares, no
País onde tiverem sido originariamente produzidos,
acrescido dos impostos e taxas cobrados pelo referido país na exportação e de margem de lucro de vinte
por cento, calculada sobre o custo apurado.
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§ 1º As médias aritméticas dos preços de que
tratam os incisos I e II e o custo médio de produção de
que trata o inciso III serão, calculados considerando
os preços praticados e os custos incorridos durante
todo o período de apuração da base de cálculo do imposto de renda a que se referirem os custos, despesas ou encargos.
§ 2º Para efeito do disposto no inciso I, somente
serão consideradas as operações de compra e venda
praticadas entre compradores e vendedores não vinculados.
§ 3º Para efeito do disposto no inciso II, somente
serão considerados os preços praticados pela empresa com compradores não vinculados.
§ 4º Na hipótese de utilização de mais de um
método, será considerado dedutível o maior valor
apurado, observado o disposto no parágrafo subseqüente.
§ 5º Se os valores apurados segundo os métodos mencionados neste artigo, forem superiores ao
de aquisição, constante dos respectivos documentos,
a dedutibilidade fica limitada ao montante deste último.
§ 6º Integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha
sido do importador e os tributos incidentes na importação.
§ 7º A parcela dos custos que exceder ao valor
determinado de conformidade com este artigo deverá
ser adicionada ao lucro líquido, para determinação do
lucro real.
§ 8º A dedutibilidade dos encargos de depreciação ou amortização dos bens e direitos fica limitada,
em cada período de apuração, ao montante calculado
com base no preço determinado na forma deste ar tigo.
§ 9º O disposto neste artigo não se aplica aos
casos de royalties e assistência técnica, científica,
administrativa ou assemelhada, os quais permanecem subordinados às condições de dedutibilidade
constantes da legislação vigente.
Receitas Oriundas de Exportações para o Exterior
Art. 19. As receitas auferidas nas operações efetuadas com pessoa vinculada ficam sujeitas a arbitramento quando o preço médio de venda dos bens, serviços ou direitos, nas exportações efetuadas durante
o respectivo período de apuração da base de cálculo
do imposto de renda, for inferior a noventa por cento
do preço médio praticado na venda dos mesmos
bens, serviços ou direitos, no mercado brasileiro, du-
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rante o mesmo período, em condições de pagamento
semelhantes.
§ 1º Caso a pessoa jurídica não efetue operações de venda no mercado interno, a determinação
dos preços médios a que se refere o caput será efetuada com dados de outras empresas que pratiquem a
venda de bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares, no mercado brasileiro.
§ 2º Para efeito de comparação, o preço de venda:
I – no mercado brasileiro, deverá ser considerado líquido dos descontos incondicionais concedidos,
do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, do imposto sobre serviços e das contribuições
para a seguridade social – COFINS e para o
PIS/PASEP;
II – nas exportações, será tomado pelo valor depois de diminuído dos encargos de frete e seguro,
cujo ônus tenha sido da empresa exportadora.
§ 3º Verificado que o preço de venda nas exportações é inferior ao limite de que trata este artigo, as
receitas das vendas nas exportações serão determinadas tomando-se por base o valor apurado segundo
um dos seguintes métodos:
I – Método do Preço de Venda nas Exportações
– PVEx: definido como a média aritmética dos preços
de venda nas exportações efetuadas pela própria empresa, para outros clientes, ou por outra exportadora
nacional de bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares, durante o mesmo período de apuração da
base de cálculo do imposto de renda e em condições
de pagamento semelhantes;
II – Método do Preço de Venda por Atacado no
País de Destino, diminuído do Lucro – PVA: definido
como a média aritmética dos preços de venda de
bens, idênticos ou similares, praticados no mercado
atacadista do país de destino, em condições de pagamento semelhantes, diminuídos dos tributos incluídos
no preço, cobrados no referido país, e de margem de
lucro de quinze por cento sobre o preço de venda no
atacado;
III – Método do Preço de Venda a Varejo no país
de Destino, Diminuído do Lucro – PVV: definido como a
média aritmética dos preços de venda de bens, idênticos ou similares, praticados no mercado varejista do
país de destino, em condições de pagamento semelhantes, diminuídos dos tributos incluídos no preço, cobrados no referido país, e de margem de lucro de trinta
por cento sobre o preço de venda no varejo;
IV – Método do Custo de Aquisição ou de Produção mais Tributos e Lucro – CAP: definido como a mé-
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dia aritmética dos custos de aquisição ou de produção dos bens, serviços ou direitos, exportados, acrescidos dos impostos e contribuições cobrados no Brasil e de margem de lucro de quinze por cento sobre a
soma dos custos mais impostos e contribuições.
§ 4º As médias aritméticas de que trata o parágrafo anterior serão calculados em relação ao período
de apuração da respectiva base de cálculo do imposto de renda da empresa brasileira.
§ 5º Na hipótese de utilização de mais de um
método, será considerado o menor dos valores apurados, observado o disposto no parágrafo subseqüente.
§ 6º Se o valor apurado segundo os métodos
mencionados no § 3º for inferior aos preços de venda
constantes dos documentos de exportação, prevalecerá o montante da receita reconhecida conforme os
referidos documentos.
§ 7º A parcela das receitas, apurada segundo o
disposto neste artigo, que exceder ao valor já apropriado na escrituração da empresa deverá ser adicionada ao lucro líquido, para determinação do lucro real,
bem como ser computada na determinação do lucro
presumido e do lucro arbitrado.
§ 8º Para efeito do disposto no § 3º somente serão consideradas as operações de compra e venda
praticadas entre compradores e vendedores não-vinculados.
Art. 20. Em circunstâncias especiais, o Ministro
de Estado da Fazenda poderá alterar os percentuais
de que tratam os arts. 18 e 19, caput, e incisos II, III e
IV de seu § 3º.
Apuração dos Preços Médios
Art. 21. Os custos e preços médios a que se referem os arts. 18 e 19 deverão ser apurados com base
em:
I – publicações ou relatórios oficiais do Governo
do país do comprador ou vendedor ou declaração da
autoridade fiscal desse mesmo país, quando com ele
o Brasil mantiver acordo para evitar a bitributação ou
para intercâmbio de informações;
II – pesquisas efetuadas por empresa ou instituição de notório conhecimento técnico ou publicações
técnicas, em que se especifiquem o setor, o período,
as empresas pesquisadas e a margem encontrada,
bem como identifiquem, por empresa, os dados coletados e trabalhados.
§ 1º As publicações, as pesquisas e os relatórios oficiais a que se refere este artigo somente serão
admitidos como prova se houverem sido realizados
com observância de métodos de avaliação internaci-
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onalmente adotados e se referirem a período contemporâneo com o de apuração da base de cálculo do imposto de renda da empresa brasileira.
§ 2º Admitir-se-ão margens de lucro diversas
das estabelecidas nos arts. 18 e 19, desde que o contribuinte as comprove, com base em publicações,
pesquisas ou relatórios elaborados de conformidade
com o disposto neste artigo.
§ 3º As publicações técnicas, as pesquisas e os
relatórios a que se refere este artigo poderão ser desqualificados mediante ato do Secretário da Receita
Federal, quando considerados inidôneos ou inconsistentes.
Juros
Art. 22. Os juros pagos ou creditados à pessoa
vinculada, quando decorrentes de contrato não-registrado no Banco Central do Brasil, somente serão dedutíveis para fins de determinação do lucro real até o
montante que não exceda ao valor calculado com
base na taxa ”Libor“, para depósitos em dólares dos
Estados Unidos da América pelo prazo de seis meses, acrescida de três por cento anuais a título de
”spread”, proporcionalizados em função do período a
que se referirem os juros.
§ 1º No caso de mútuo com pessoa vinculada, a
pessoa jurídica mutuante, domiciliada no Brasil, deverá reconhecer, como receita financeira correspondente à operação, no mínimo o valor apurado segundo o
disposto neste artigo.
§ 2º Para efeito do limite a que se refere este artigo, os juros serão calculados com base no valor da
obrigação ou do direito, expresso na moeda objeto do
contrato e convertida em reais pela taxa de câmbio,
divulgada pelo Banco Central do Brasil, para a data
do termo final do cálculo dos juros.
§ 3º O valor dos encargos que exceder o limite
referido no caput e a diferença de receita apurada na
forma do parágrafo anterior serão adicionados à base
de cálculo do imposto de renda devido pela empresa
no Brasil, inclusive ao lucro presumido ou arbitrado.
§ 4º Nos casos de contratos registrados no Banco Central do Brasil, serão admitidos os juros determinados com base na taxa registrada
....................................................................................
Países com Tributação Favorecida
Art. 24. As disposições relativas a preços, custos e taxas de juros, constantes dos arts. 18 a 22, aplicam-se, também, às operações efetuadas por pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil,
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com qualquer pessoa física ou jurídica, ainda que
não-vinculada, residente ou domiciliada em país que
não tribute a renda ou que a tribute a alíquota máxima
inferior a vinte por cento.
§ 1º Para efeito do disposto na parte final deste
artigo, será considerada a legislação tributária do referido país, aplicável às pessoas físicas ou às pessoas jurídicas, conforme a natureza do ente com o qual
houver sido praticada a operação.
§ 2º No caso de pessoa física residente no Brasil:
I – o valor apurado segundo os métodos de que
trata o art. 18 será considerado como custo de aquisição para efeito de apuração de ganho de capital na
alienação do bem ou direito;
II – o preço relativo ao bem ou direito alienado,
para efeito de apuração de ganho de capital, será o
apurado de conformidade com o disposto no art. 19;
III – será considerado como rendimento tributável o preço dos serviços prestados apurado de conformidade com o disposto no art. 19;
IV – serão considerados como rendimento tributável os juros determinados de conformidade com o
art. 22.
....................................................................................
....................................................................................
LEI Nº 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Altera a Legislação do Imposto de
Renda das Pessoas Físicas, e dá outras
providências.
....................................................................................
CAPÍTULO II
Da Incidência Mensal do Imposto
....................................................................................
Art. 4º Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de renda poderão ser deduzidas:
I – a soma dos valores referidos no art. 6º da Lei
nº 8.134, de 27 de dezembro de 1990;
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família,
quando em cumprimento de decisão ou acordo judicial, inclusive a prestação dos alimentos provisionais;
III – a quantia de R$90,00 (noventa reais) por
dependente;
IV – as contribuições para a Previdência Social
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
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V – as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo ônus tenha
sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência
Social;
VI – a quantia de R$900,00 (novecentos reais),
correspondente à parcela isenta dos rendimentos
provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos
pela Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público interno, ou por entidade
de previdência privada, a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade.
Parágrafo único. A dedução permitida pelo inciso V aplica-se exclusivamente à base de cálculo relativa a rendimentos do trabalho com vínculo empregatício ou de administradores, assegurada, nos demais
casos, a dedução dos valores pagos a esse título, por
ocasião da apuração da base de cálculo do imposto
devido no ano-calendário, conforme disposto na alínea e do inciso II do art. 8º desta lei.
CAPÍTULO III
Da Declaração de Rendimentos
....................................................................................
Art. 8º A base de cálculo do imposto devido no
ano-calendário será a diferença entre as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante
o ano-calendário, exceto os isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos
à tributação definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos
de ensino relativamente à educação pré-escolar, de
1º, 2º e 3º graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de R$1.700,00 (um mil e
setecentos reais);
c) à quantia de R$1.080,00 (um mil e oitenta reais) por dependente;
d) às contribuições para a Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
e) às contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo ônus tenha
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sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência
Social;
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família,
quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação
de alimentos provisionais;
g) às despesas escrituradas no Livro Caixa, previstas nos incisos I a III do art. 6º da Lei nº 8.134, de
27 de dezembro de 1990, no caso de trabalho não-assalariado, inclusive dos leiloeiros e dos titulares de
serviços notariais e de registro.
§ 1º A quantia correspondente à parcela isenta
dos rendimentos provenientes de aposentadoria e
pensão, transferência para a reserva remunerada ou
reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por
qualquer pessoa jurídica de direito público interno, ou
por entidade de previdência privada, representada
pela soma dos valores mensais computados a partir
do mês em que o contribuinte completar sessenta e
cinco anos de idade, não integrará a soma de que trata o inciso I.
§ 2º O disposto na alínea a do inciso II:
I – aplica-se , também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País, destinados à
cobertura de despesas com hospitalização, médicas
e odontológicas, bem como a entidade que assegure
direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de
seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
– CPF ou no Cadastro – CGC de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV – não se aplica às despesas ressarcidas por
entidade de qualquer espécie ou cobertas por contato
de seguro;
V – no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, exige-se a
comprovação com receituário médico e nota fiscal em
nome do beneficiário.
§ 3º As despesas médicas e de educação dos
alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de
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acordo homologado judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de
cálculo do imposto de renda na declaração, observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II deste artigo.
Art. 10. O contribuinte que no ano-calendário tiver auferido rendimentos tributáveis até o limite de
R$27.000,00 (vinte e sete mil reais) poderá optar por
desconto simplificado, que consistirá em dedução de
vinte por cento sobre esses rendimentos, na Declaração de Ajuste Anual, independentemente de comprovação e de indicação da espécie de despesa.
1º O desconto simplificado a que se refere este artigo substitui todas as deduções admitidas na legislação.
2º O valor deduzido não poderá ser utilizado
para comprovação de acréscimo patrimonial, sendo
considerado rendimento consumido.
* Vide Medida Provisória nº 22, de 8 de janeiro de 2002.

....................................................................................
....................................................................................
LEI Nº 9.493, DE 10 DE SETEMBRO DE 1997
Concede isenção Do Imposto sobre
Produtos Industrializados – IPI na aquisição de equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, dispõe sobre período de apuração e prazo de recolhimento
do referido Imposto para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, e estabelece suspensão do IPI na saída de
bebidas alcoólicas, acondicionadas para
venda a granel, dos estabelecimentos
produtores e dos estabelecimentos equiparados a industrial.
....................................................................................
Art. 13. O campo de incidência do IPI abrange
todos os produtos com alíquota, ainda que zero, relacionados na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI, aprovada pelo
Decreto nº 2.092, de 10 de dezembro de 1996, observadas as disposições contidas nas respectivas
notas complementares, excluídos aqueles a que
corresponde a notação ”NT“ (não-tributário).
....................................................................................
Art. 15. Para efeito do disposto no art. 4º, incisos
I e II, do Decreto-Lei nº 1.199, de 27 de dezembro de
1971, o percentual de incidência é o constante da
TIPI aprovada pelo Decreto nº 2.092, de 1996.
....................................................................................
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LEI Nº 8.981, DE 20 DE JANEIRO DE 1995
Altera a Legislação Tributária Federal, e dá outras providências.
....................................................................................
CAPÍTULO III
Do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas
....................................................................................
SEÇÃO II
Do Pagamento Mensal do Imposto
Art. 27. Para efeito de apuração do imposto de
renda, relativo aos fatos geradores ocorridos em cada
mês, a pessoa jurídica determinará a base de cálculo
mensalmente, de acordo com as regras previstas nesta
Seção, sem prejuízo do ajuste previsto no art. 37.
....................................................................................
Art. 29. No caso das pessoas jurídicas a que se
refere o art. 36, inciso III, desta lei, a base de cálculo
do imposto será determinada mediante a aplicação
do percentual de nove por cento sobre a receita bruta.
DECRETO Nº 4.070, DE 28 DE
DEZEMBRO DE 2001
Aprova a Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados
(TIPI).
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no art. 4º, incisos I e II, do
Decreto-Lei nº 1.199, de 27 de dezembro de 1971, e a
Resolução nº 65/01, do Grupo do Mercado Comum
do Mercosul (GMC),
Decreta:
Art. 1º É aprovada a anexa Tabela de Incidência
do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI).
Art. 2º A TIPI aprovada por este decreto tem por
base a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM)
constante do Decreto nº 2.376, de 12 de novembro de
1997, com alterações posteriores.
Art. 3º A NCM constitui a Nomenclatura Brasileira de Mercadorias baseada no Sistema Harmonizado
(NBM/SH) para todos os efeitos previstos no art. 2º do
Decreto-Lei nº 1.154, de 1º de março de 1971.
Art. 4º O enquadramento de veículos no Ex 1 e
no Ex 2 relativos aos códigos 8702.10.00 e
8702.90.90 da TIPI, bem assim nas condições estabelecidas na Nota Complementar NC (87-3) ao Capítulo 87 da TIPI, está condicionado à manifestação da
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Secretaria da Receita Federal certificando que o veículo cumpre as exigências ali estabelecidas.
Art. 5º A tabela anexa ao Decreto nº 2.092, de
10 de dezembro de 1996, é aplicável exclusivamente
para fins do disposto nos arts. 13 e 15 da Lei nº 9.493,
de 10 de setembro de 1997.
Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2002.
Art. 7º Ficam expressamente revogados, a partir
de 1º de janeiro de 2002, os Decretos nos 3.777, de
23 de março de 2001; 3.822, de 25 de maio de 2001;
3.827, de 31 de maio de 2001; 3.847, de 25 de junho
de 2001; 3.903, de 30 de agosto de 2001; 3.940, de 27
de setembro de 2001; 3.975, de 18 de outubro de
2001; 4.056, de 14 de dezembro de 2001; e 4.057, de
18 de dezembro de 2001.
Brasília, 28 de dezembro de 2001; 180º da Independência e 113º da República. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Amaury Guilherme Bier.
DECRETO-LEI Nº 1.199, DE 27 DE
DEZEMBRO DE 1971
Altera a Nomenclatura Brasileira de
Mercadorias (NBM), a Tarifa Aduaneira do
Brasil (TAB), a Legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados e dá outras
providências.
O Presidente da República , usando das atribuições que lhe confere o item II do art. 55 da Constituição, decreta:
....................................................................................
Art. 4º O Poder Executivo, em relação ao Imposto sobre Produtos Industrializados, quando se torne
necessário atingir os objetivos da política econômica
governamental, mantida a seletividade em função da
essencialidade do produto, ou, ainda, para corrigir
distorções, fica autorizado:
I – a reduzir alíquotas até O (zero);
II – a majorar alíquotas, acrescentando até 30
(trinta) unidades ao percentual de incidência fixado
na lei;
III – a alterar a base de cálculo em relação a determinados produtos, podendo, para esse fim, fixar-lhes valor tributável mínimo.
....................................................................................
....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Com referência aos expedientes que acabam de ser
lidos, a Presidência esclarece à Casa que os sessen-
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ta dias de vigência das Medidas Provisórias expirou
no dia 15 do corrente, sendo que o Presidente da Câmara dos Deputados promoveu a prorrogação da referida vigência, por mais sessenta dias, conforme prevê o § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de
2001.
Esclarece ainda que o prazo de quarenta e cinco dias para apreciação das matérias pelo Congresso
Nacional encontra-se esgotado desde o dia – 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 demais deliberações legislativas da Casa até que se ultime a deliberação sobre as mesmas.
Prestados esses esclarecimentos, a Presidência, e tendo havido concordância das Lideranças da
Casa, incluirá as matérias na Ordem do Dia da próxima terça-feira, dia 23. Antes, porém, comunica às Senhoras e aos Senhores Senadores que os avulsos
das referidas proposições encontram-se distribuídos
nas bancadas.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Luiz Otávio.
O SR. LUIZ OTÁVIO (Bloco/PPB – PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem esta Casa
aprovou um projeto de lei que concede um canal de
televisão a cabo ao Supremo Tribunal Federal. Por ironia do destino, ontem, aquela Corte decidiu a verticalização dos partidos políticos nas eleições de 2002.
Com certeza, se já estivesse em funcionamento
o canal de televisão a cabo do Supremo Tribunal Federal, o Brasil inteiro acompanharia aquela reunião
que decidiu os destinos das eleições deste ano, até
porque nossas eleições serão para Presidente da República, Governadores de Estado, Senadores e principalmente Deputados Federais e Deputados Estaduais. Os Senadores serão renovados em dois terços;
os Governadores em quase sua totalidade, tendo em
vista que alguns ainda serão candidatos à reeleição;
na Câmara dos Deputados e nas Assembléias Legislativas dos Estados haverá certamente uma renovação grande, como tem sido nos últimos anos. Espera-se que essa renovação seja de pelo menos 50%: a
metade das Assembléias Legislativas, a metade da
Câmara Federal e mais da metade do Senado serão
renovados.
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Portanto, fica aqui a lembrança do momento que
vivemos ontem e a decisão do Supremo Tribunal Federal de manter a decisão do Tribunal Superior Eleitoral por 07 votos a 04.
Ontem, também, assisti, pelos meios de comunicação, à movimentação dos partidos políticos no
Brasil inteiro e as declarações dos candidatos à Presidência da República. Ficou patente, ficou claro que
realmente a maioria da população não esperava que
essa decisão fosse mantida. Eu, sinceramente, tive
sempre certeza de que isso aconteceria, que o Supremo Tribunal Federal manteria a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Isso por uma questão até de lógica, de bom senso, porque qualquer decisão tomada
contrária à decisão do TSE faria com que todas as dúvidas, todos os problemas que surgissem durante o
período eleitoral fossem terminar no Supremo Tribunal Federal, e o Tribunal Superior Eleitoral, presidido
pelo eminente Ministro do STF, Ministro Nelson Jobim, perderia a sua finalidade.
Com certeza foi a decisão mais acertada. Temos, no Senado Federal, aprovado nesta Casa, pela
maioria esmagadora dos Senadores, um projeto de
resolução, encaminhado pelo Senador Renan Calheiros, que modifica a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Mas, ontem mesmo, o Presidente da Câmara
dos Deputados, Deputado Aécio Neves, já anunciava
que esse projeto não seria aprovado lá, como já foi,
inclusive, arquivado um outro projeto, nos mesmos
moldes, apresentado por um Deputado Federal.
Portanto, daqui para frente, vale a verticalização
dos partidos nas eleições de 06 de outubro de 2002.
Não tem mais jeito. Não adianta falar como alguns jornalistas, em nível nacional, disseram: Vai haver “voto
camarão”, “voto jabuti”, “voto mula-sem-cabeça”. Isso
não vai funcionar. Tenho certeza absoluta disso. Vamos realmente nos conscientizar de que isso não funcionará. Com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral,
com certeza, não será possível engendrar uma fórmula milagrosa, um ”jeitinho“, como disse muito bem
o jornalista Franklin Martins que, inclusive, disse que
o brasileiro é especialista no ”jeitinho“. Discordo, com
todo respeito, do jornalista. Há ”jeitinho“ para muita
coisa, desde que esteja dentro dos princípios legais.
Neste ano, alguns Governadores e Prefeitos
perderam seus mandatos. O exemplo mais marcante
foi o do Governador do Piauí, Mão Santa, que teve o
mandato cassado, no seu último ano, pela Justiça
Eleitoral. Foi empossado o Senador Hugo Napoleão,
hoje Governador do Piauí, que fora o segundo colocado. Nesta Casa, o Senador Ernandes Amorim e seu
suplente, o Senador Fernando Matusalém, foram
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afastados por decisão da Justiça Eleitoral, tendo sido
empossado o Senador Chico Sartori.
A lei, a posição do Supremo Tribunal Federal e
as regras para as eleições deste ano são bem claras:
quem fugir a isso estará criando uma situação de apenas poder concorrer. Pela decisão ontem tomada pelo
Supremo Tribunal Federal, nos próximos anos, até
aqueles que porventura, por acaso, por algo do além,
ganhem as eleições terão de entregar seus mandatos.
O Sr. Carlos Patrocínio (PTB – TO) – V. Exª me
concede um aparte?
O SR. LUIZ OTÁVIO (Bloco/PPB – PA) – Concedo o aparte ao eminente Senador Carlos Patrocínio,
do PTB de Tocantins.
O Sr. Carlos Patrocínio (PTB – TO) – Nobre
Senador Luiz Otávio, V. Exª faz muito bem em trazer à
tribuna do Senado este assunto tão recente. Tal decisão do Supremo Tribunal Federal, histórica, foi tomada no começo da noite de ontem, conforme V. Exª assegura. A mim, como a V. Exª, não causou nenhuma
surpresa. Pensava mesmo que o Supremo Tribunal
Federal havia de referendar a decisão do Tribunal Superior Eleitoral daquela maneira, ou seja, não reconhecendo sua admissibilidade por não considerá-la
matéria constitucional, que é a prerrogativa específica do Supremo Tribunal Federal. Eminente Senador
Luiz Otávio, haverá choro e está havendo choro em
todos os quadrantes do Estado. É difícil fazer uma
contabilidade de quem ganhou, quem perdeu, quem
ganhou mais e quem perdeu mais. O Deputado Miro
Teixeira foi o causador de toda essa celeuma porque
fez, em tempo hábil, uma consulta ao Tribunal Superior Eleitoral sobre a verticalização das eleições. A política do Brasil deu o primeiro passo em busca da verdadeira reforma política, eleitoral e partidária. Doravante, o Congresso Nacional tem de se debruçar sobre essas questões e elaborar um verdadeiro código
político, eleitoral e partidário, que dure o tempo que
for possível. De maneira alguma, não é salutar, do
ponto de vista da democracia, que a cada ano elaboremos uma lei para a futura eleição e, no outro ano,
uma nova lei para a próxima eleição. É necessário
que tenhamos já regras claras, concisas e bem orientadas, para que o processo eleitoral, político e partidário do nosso País seja um só durante o maior tempo possível. Portanto, congratulo-me com o Supremo
Tribunal Federal por não ter admitido as ações diretas
de inconstitucionalidade interpostas por vários partidos. Quero acreditar que aqueles que realmente têm
voto para vencer as eleições haverão de vencê-las. E
que alguns acordos espúrios, algumas alianças que
não têm nada a ver com o sentido ideológico, progra-
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mático desse ou daquele partido, aos poucos, deverão deixar de existir. Assim, parabenizo V. Exª, esperando que o povo e os partidos absorvam a decisão
do Supremo Tribunal Federal e que nós possamos, a
partir do próximo ano, quem sabe, elaborar o código
eleitoral. Precisamos introduzir a fidelidade partidária,
as cláusulas de barreira, o financiamento público de
campanha e, principalmente, regras claras para todas
as eleições em nosso País.
O SR. LUIZ OTÁVIO (Bloco/PPB – PA) – Agradeço o aparte de V. Exª, Senador Carlos Patrocínio, e
também faço minhas as suas palavras.
Ainda com relação à decisão do Supremo Tribunal Federal, o Senador Carlos Patrocínio lembra um
detalhe importante: em nenhum momento aquela
Corte entrou no mérito da questão; apenas manteve a
decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que interpretou
a lei eleitoral existente. Levantou-se a questão da
anualidade, pois todas as regras devem ser estabelecidas um ano antes das eleições. A anualidade foi
mantida, porque se trata da mesma lei eleitoral, apenas interpretada pelo Tribunal Superior Eleitoral, após
questionamento do Deputado Miro Teixeira, do PDT.
Então, com relação a isso, estamos quites. A
discussão está encerrada, e agora vamos entrar na
votação, como ocorre aqui no Senado, na Câmara Federal, nas Assembléias Legislativas e nas Câmaras
Municipais de todo o País. Vamos passar a movimentar a pré-eleição.
É válida ainda a proposição do nobre Senador
Carlos Patrocínio, no que se refere à reforma política
já proposta nesta Casa. Não foi ainda aprovada. Estamos devendo à opinião pública brasileira as reformas
política e tributária. Tenho certeza de que essa decisão nos permitirá ter mais consciência, agilidade e articulação política para decidir a reforma política.
Com certeza, isso não vai mais acontecer, porque assim funcionam a classe política, a população e
o consumidor, que agem quando provocados, quando
instados a tomar uma decisão e a lutar por um direito.
Portanto, fico tranqüilo: daqui para frente, realmente
vai haver a reforma política.
Ainda com relação à decisão do Supremo Tribunal Federal, a questão nacional repercutirá diretamente nas coligações estaduais, nas decisões estaduais e inclusive no resultado político estadual. Com
certeza absoluta, a decisão de ontem vai mexer no resultado das eleições estaduais. Em alguns Estados,
vai mexer radicalmente.
Ontem, já assistimos à preocupação de membros do Partido Socialista Brasileiro, que apóiam a
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candidatura de Anthony Garotinho: colocaram-se
contra a candidatura de Garotinho por questões estaduais, pois os candidatos estaduais não poderão concorrer sozinhos. Em primeiro lugar, há uma questão
estrategicamente política; em segundo, há o tempo
de televisão. Com a decisão tomada ontem pelo Supremo Tribunal Federal, será inviável em alguns Estados um candidato aparecer na televisão por menos
de um minuto, para fazer uma campanha contra vários partidos coligados, contra uma proposta de governo ou um plano de trabalho. Mas isso também é bom,
porque aqueles que especulavam o ”jeitinho brasileiro“, aqueles que acreditavam que na hora ”H“ funcionaria o ”deixa como está para ver como é que fica“,
aqueles que acreditavam que bastava terem um salvador da pátria – invariavelmente, um candidato populista – vão ver que, daqui para a frente, teremos
candidaturas fortes de partidos e coligações fortes.
Essa nova regra vai ter um reflexo muito grande nos
Estados. Em alguns deles, onde há problemas sérios
entre os partidos e onde as coligações são totalmente
inviáveis, como vai ficar? Veremos o resultado nas
próximas eleições.
No PMDB, com certeza, vai haver um movimento forte para evitar que seja lançado um candidato
apoiando o nosso candidato, o Senador José Serra.
Agora será muito difícil essa coligação, porque no interior do PMDB haverá resistência a que candidatos
estaduais possam disputar as eleições nas coligações mais interessantes, mais importantes em cada
Estado. Se o PMDB lançar um candidato à Vice-Presidência na chapa do PSDB, vai inviabilizar, na maioria dos Estados, a sua situação. O mesmo pode ser
dito sobre o PSB do Governador Anthony Garotinho e
o PT, porque o candidato Luiz Inácio Lula da Silva,
que vem à frente nas pesquisas, que tem uma candidatura forte, um partido unido, um partido diligente,
um partido articulado e com uma militância muito forte no Brasil, também contava com um candidato a
Vice-Presidente de outro partido – era praticamente
certa a candidatura do Senador José Alencar, que
pertence ao Partido Liberal, a Vice-Presidência na
chapa do candidato Luiz Inácio Lula da Silva.
A nova regra está atingindo todos os partidos indistintamente. Dizem que o Serra vai ganhar, mas eu
tenho minhas dúvidas, porque acredito que a ala do
PMDB que está descontente, a ala do PMDB que se
encontra em dificuldades para fazer coligações na
maioria dos Estados onde esse partido é forte vai criar problemas também para o candidato José Serra.
Sr. Presidente, esse é um assunto que vai levantar muitas discussões, vai levantar grandes polêmi-
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cas, mas é da maior importância para o Brasil, é da
maior importância para todos nós, brasileiros. Ao final
deste ano, no início do próximo ano, viraremos a página da história: teremos um novo Presidente da República, um novo Congresso Nacional, novos governadores, novas assembléias legislativas. Com certeza
teremos um novo rumo não só no que se refere às
questões internas, mas também no que se refere às
questões externas, das quais é exemplo o conflito no
Oriente Médio – nem os Estados Unidos, nem George
W. Bush, conseguiram resolver esse conflito; o Secretário Colin Powel esteve lá durante as últimas semanas, visitou vários países, tentou articular a paz, mas
não conseguiu.
Há também o caso da Venezuela; questões remanescentes no Paraguai, onde instalou-se um regime de força; no Peru, recentemente, houve o caso envolvendo Fujimori. Na Argentina, vimos o processo
com o Presidente De La Rúa e agora com o Presidente Duhalde. Na Venezuela vimos uma quebra no regime democrático e o afastamento do Presidente Hugo
Chávez com a interferência direta do governo americano, que apoiou a oposição para tirar do poder o presidente constitucional venezuelano – lá, porém, a
oposição foi mal articulada, o povo foi às ruas e conseguiu fazer voltar ao poder o presidente.
A instabilidade internacional tem sido uma constante, as dificuldades decorrentes da variação do preço do petróleo, entre outros indicadores, mostram a
necessidade de atenção permanente por parte de líderes políticos, de chefes de Estado.
Agora vamos ter oportunidade de fazer com que
o Brasil mantenha a estabilidade, continue respeitando as regras e metas do Fundo Monetário Internacional. A propósito: ontem foi anunciada previsão de aumento do nosso crescimento econômico. Inicialmente, haviam sido previstos 2%, mas vamos ter 2,5%.
Em 2003, vamos ter, em vez de 4%, um crescimento
maior – vamos ter praticamente o mesmo crescimento da economia americana. Tudo isso vai ter reflexos
em nosso mercado e em nossa população. É essa a
razão de nossa preocupação.
Sr. Presidente, V. Exª foi bastante atencioso e
carinhoso comigo: já fez soar a campainha várias vezes! De qualquer forma, agradeço a atenção de V.
Exª. Estou sendo expulso da tribuna pelo Presidente,
o Senador Mozarildo Cavalcanti, a quem agradeço a
atenção e a paciência que teve comigo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Senador Luiz Otávio, estou apenas cumprindo o Re-
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gimento, para que possamos dar bom andamento aos
nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, o ilustre Senador Carlos Patrocínio.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, era meu intento
discorrer a respeito da decisão havida ontem no Supremo Tribunal Federal. No entanto, o ilustre Senador
Luiz Otávio já o fez com muita eficiência e praticamente esgotou o assunto. Por isso, ater-me-ei ao meu
discurso sobre os programas diversos de geração de
energia no meu Estado, o Tocantins.
É com um misto de entusiasmo e preocupação
que retorno a esta tribuna para relatar projetos infra-estruturais de grande impacto regional e de relevante interesse nacional que, no momento, estão
sendo lançados no Estado de Tocantins. Refiro-me
hoje, em particular, ao grande estoque de projetos de
aproveitamento hidrelétrico em vias de implementação no Tocantins e que, quando concluídos, afastarão
de vez o fantasma do apagão do nosso País.
Na verdade, Sr. Presidente, a quase totalidade
das usinas hidrelétricas programadas para o leito do
rio Tocantins remonta a estudos e projetos exaustivamente analisados pelos diferentes organismos do
Governo Federal, ao longo de vários anos, a partir de
1973.
O elenco de usinas aprovadas, já em 1973, incluía Serra Quebrada, em Itaguatins, próximo à cidade de Imperatriz, no Maranhão; Estreito, na divisa
também do Tocantins com o Maranhão; Tupiratins;
Lajeado, ou usina Luís Eduardo Magalhães, em fase
já de conclusão, que tornou, antes mesmo do pleno
aproveitamento, o Estado do Tocantins auto-suficiente em geração de energia elétrica. Temos ainda as
usinas de Ipueiras, Peixe e São Salvador.
Com relação à Usina de Peixe, ainda na última
semana tive oportunidade de me dirigir ao presidente
do Ibama e solicitar-lhe que agilizasse o licenciamento para a instalação do canteiro de obras para que se
desse início às obras daquela hidrelétrica, também no
Rio Tocantins.
Posteriormente, foram acrescentadas as usinas
de Marabá, Novo Acordo, Araguanã e Santa Isabel,
sendo que as duas últimas, Araguanã e Santa Isabel,
serão implantadas no rio Araguaia.
Somadas, Sr. Presidente, tais usinas deverão
gerar cerca de 11.000 megawatts de energia; terão
custo aproximado de R$15,5 bilhões; deverão criar
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nada menos do que 75 mil empregos diretos nas regiões por elas abrangidas; e atenderão 30 milhões de
consumidores.
Das unidades citadas, a Usina do Lajeado, cujo
parque gerador estará operando a todo vapor em agosto próximo – ou seja, produzindo 902,5 megawatts –,
atualmente já está disponibilizando 350 megawatts,
conforme tive oportunidade de dizer, tornando o Estado
do Tocantins auto-suficiente em geração de energia. E
dado que o consumo total do Estado é de apenas 135
megawatts, um excedente de cerca de 215 megawatts
já está sendo exportado para a Região Sudeste.
A partir de agosto próximo, mais 550 megawatts
estarão sendo exportados para as Regiões Centro-Oeste e Sudeste. Segundo cálculos dos técnicos da
Aneel, para zerar o seu déficit de energia, a Região Nordeste precisaria atualmente de um volume adicional entre 900 e 950 megawatts, o que praticamente coincide
com a capacidade de produção da hidrelétrica do Lajeado.
A Usina do Lajeado, Sr. Presidente, está sendo
construída pela iniciativa privada em tempo recorde –
até agora, três anos e três meses desde o seu início – e
consumiu recursos da ordem de R$1,2 bilhão, parte capital próprio do consórcio construtor e outra, bem maior,
de financiamentos de instituições oficiais de crédito.
Anteriormente à conclusão da Usina Hidrelétrica
do Lajeado, o Tocantins produzia apenas 64 megawatts
de energia, o que obrigava o Estado a importar energia
elétrica, principalmente de Tucuruí e Cachoeira Dourada.
Sr. Presidente, com a Hidrelétrica do Lajeado já
em funcionamento, serão iniciadas, proximamente, as
obras pertinentes às Usinas de Peixe, Santa Isabel e
São Salvador. Quando concluídas, dentro de 36 a 48
meses, elas estarão gerando, em conjunto, um adicional de 2.720 megawatts, com investimentos de R$3,3
milhões.
Em abril corrente, Sr. Presidente, segundo a Aneel, será leiloada a concessão relativa à Hidrelétrica de
Estreito, a ser construída entre as cidades de Aguiarnópolis, no Tocantins, e Estreito, no Maranhão. Ela terá potência para produzir 1.359,6 megawatts de energia e vai
exigir investimentos da iniciativa privada estimados em
R$2,1 bilhões.
Para o segundo semestre deste ano estão previstas licitações de mais seis hidrelétricas, a saber, Serra
Quebrada, Tupiratins, Marabá, Ipueiras, Novo Acordo e
Araguanã, que deverão ofertar conjuntamente cerca de
6.000 megawatts de energia elétrica às regiões brasileiras deficitárias. Estimativas preliminares apontam investimentos ao redor de R$9 bilhões.
O anúncio feito pela Aneel dos leilões de mais
sete usinas hidrelétricas no Tocantins, aproveitando os
estudos de impacto ambiental já realizados pelo Gover-
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no Federal e aprovados pelos órgãos ambientais, despertou grande interesse de investidores nacionais e internacionais.
A EDP – Eletricidade de Portugal – confirmou a
sua presença no exame dos leilões, juntamente com o
seu parceiro brasileiro, o Grupo Rede. A Tractebel, uma
gigante belga que atua em toda a Europa gerando e distribuindo energia elétrica, também está interessada em
participar das licitações. Em dezembro passado, ela foi
vencedora do leilão de concessão da Usina Hidrelétrica
de São Salvador, com o pagamento de ágio próximo de
1.600%.
O Grupo Votorantim, a Companhia Vale do Rio
Doce e a Construtora Camargo Correia confirmaram
participação nas disputas.
Também o grupo espanhol Iberdrola, que há cinco
anos opera no Brasil, após a compra de empresas de
energia elétrica na Bahia e participação na área de telecomunicações, manifestou interesse em avaliar as novas oportunidades de investimentos.
É importante salientar, Sr. Presidente, um efeito
ambiental e econômico benéfico da construção de algumas das usinas aqui mencionadas.
Segundo estudos desenvolvidos pela Aneel, a implantação dos lagos das usinas hidrelétricas de Canabrava, em Goiás, e Peixe e Ipueiras, no Tocantins, além
de garantir o melhor aproveitamento das águas do rio
Tocantins, vai normalizar o seu percurso, reduzindo a
níveis insignificantes o risco de futuras inundações, conforme ocorreu em Imperatriz no decorrer deste ano.
Com a construção das novas hidrelétricas e a formação dos seus respectivos lagos, as águas do rio Tocantins serão controladas pelo ONS (Operador Nacional do Sistema) por meio de um avançado esquema integrado de todas as usinas em funcionamento ao longo
do rio. O resultado será a manutenção de um volume
médio de passagem de água, independentemente da
época do ano. O controle será feito a partir da hidrelétrica de Serra da Mesa, em Goiás, onde foi implantado o
maior lago em volume de água do Brasil.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PFL – RR) – Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Concedo o aparte a V. Exª.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PFL – RR) – Senador Carlos Patrocínio, fiquei muito entusiasmado ao
ouvir o pronunciamento de V. Exª sobre o importante
desenvolvimento do Tocantins nesse campo. Para
mim, que sou testemunha da luta pela criação do
Estado do Tocantins, ao mesmo tempo em que transformamos Roraima e Amapá em Estados, na Constituinte de 1988, esse é o maior atestado do quanto é
importante a redivisão territorial do País. O Estado do
Tocantins, criado na tão esquecida e abandonada re-
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gião norte de Goiás, em pouco tempo se transformou
nesse pujante Estado, exemplo para muitos Estados
antigos do País. E o relato que V. Exª faz, mostrando
os investimentos no setor de energia elétrica e esses
aspectos fundamentais para o desenvolvimento do
próprio País, mostra, repito, o acerto da redivisão territorial. Espero que tenhamos em breve outros Tocantins pelo Brasil afora. Que tenhamos o Tapajós, o Araguaia, o Solimões, enfim, que façamos essa redivisão
exatamente para multiplicar o exemplo positivo. Aliás,
o Presidente Fernando Henrique Cardoso, no Tocantins, disse como era importante criar novos Estados
no País, e que muito em breve deveríamos cuidar disso. Quero parabenizar, aplaudir o pronunciamento
que V. Exª faz. Aproveitei este aparte para revalidar a
tese da redivisão territorial.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Eminente Senador Mozarildo Cavalcanti, agradeço o
aparte sempre lúcido de V. Exª, quando, na realidade,
enaltece o trabalho que se desenvolve no Estado do
Tocantins, o mais novo Estado da Federação brasileira, sobretudo o programa de geração de energia elétrica, por meio de parcerias, principalmente da iniciativa privada. Um projeto que, certamente, vai fazer
com que o Brasil, nos próximos três ou quatro anos,
esteja livre de qualquer possibilidade de apagão.
Se a construção dessas hidrelétricas tivesse
sido iniciada há um ou dois anos, creio que não precisaríamos estar aprovando, aqui, uma matéria como a
que aprovamos anteontem, dando recursos para pagar empréstimos de termelétricas que custam uma
fortuna e vão ficar aí para uma emergência, para uma
eventualidade.
V. Exª também alerta para a necessidade de se
constituírem novas Unidades da Federação. Creio,
eminente Senador Mozarildo Cavalcanti, que a divisão, quando feita para que todos possam auferir os lucros – aqueles que lá residem ou os brasileiros que
vão para lá no afã de melhorar o padrão de vida –, é
extremamente válida. Nesta Casa, V. Exª é um dos
maiores lutadores pela redivisão territorial.
Posso afirmar que, quando fazia parte do norte
de Goiás, o Tocantins participava com 3% a 4% da
renda do Estado de Goiás como um todo e hoje participa com uma renda semelhante a 35% a 40%. Portanto, as coisas estão mudando no Tocantins.
Sou favorável à redivisão territorial, mas espero
que aqueles que lutam por ela saibam distribuir as riquezas advindas dessa luta.
Prosseguindo, Sr. Presidente, quero dizer que,
também de acordo com a Aneel, com a recente con-
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clusão da formação do lago da usina hidrelétrica do Lajeado, está havendo um controle maior das águas do rio
Tocantins, com reflexos positivos sobre a usina de Tucuruí, cuja capacidade de produção estará sendo elevada
em 1.000 GW h/ano. Quando os lagos formados pelas
usinas de Peixe e Ipueiras estiverem prontos, o aproveitamento da usina de Tucuruí será ainda maior, devendo
alcançar aumento de produção estimado em 2.000 GW
h/ano, o que representa acréscimo de faturamento de
US$80 milhões anualmente.
Sr. Presidente, o complexo energético a que me
refiro completa-se com a construção das redes de
transmissão de energia elétrica.
Como é sabido, o chamado Linhão Norte-Sul,
que liga Tucuruí a Miracema, no Tocantins, e a Belém,
já foi concluído pela Eletronorte, estando sob sua administração desde 1998.
A construção de uma nova rede de transmissão
denominada Linhão Norte-Sul II é fundamental para o
País, porque, além de permitir a transferência da
energia gerada na usina de Tucuruí para a Região
Centro-Oeste, vai suportar as novas cargas que já estão sendo produzidas em Lajeado, no Tocantins, e em
Serra da Mesa, em Goiás. Além do que, a atual rede
não tem como suportar a carga adicional de 450 MW
que virá da hidrelétrica de Peixe.
Pois bem, Sr. Presidente, essa nova rede, o Linhão II, cuja concessão foi privatizada já de há muito
pela Aneel, tinha previsão inicial para funcionar já em
março de 2003. Todavia, com a desistência do consórcio vencedor, somente no final do ano passado é
que foi viabilizado o ingresso no projeto do grupo italiano Enelpower, para retomar as obras, reprogramando-se o prazo de entrada em operação de toda a rede
para dezembro do ano vindouro.
Segundo informações colhidas junto a Aneel, as
obras já estão sendo retomadas, devendo ser intensificadas a partir de abril corrente. O Linhão Norte-Sul II
terá uma extensão de 1.278 quilômetros e potência
de 500 KV. A rede ficará ao lado do atual Linhão Norte-Sul; ligará as cidades de Imperatriz, no Maranhão,
a Samambaia, no Distrito Federal, passando por toda
extensão do Estado do Tocantins, e exigirá investimentos iniciais não inferiores a R$500 milhões.
A previsão dos técnicos é a de que as obras serão realizadas em três etapas. A primeira delas, entre
Serra da Mesa e Brasília, deverá ficar pronta em dezembro próximo; a segunda, entre Miracema e Serra
da Mesa, deverá ser concluída em agosto de 2003; e
a última, entre Imperatriz e Miracema, será finalizada
em dezembro de 2003.
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Não obstante o quadro alvissareiro aqui delineado, o qual ressalta a enorme potencialidade do Estado do Tocantins e a contribuição que dele se espera
no solucionamento definitivo da crise energética que
se abate sobre o País, passo a relatar entraves, que já
estão repercutindo em cronogramas de alguns dos
projetos arrolados e os prejuízos deles decorrentes.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza) –
Senador Carlos Patrocínio, a Presidência solicita que
V. Exª conclua o seu pronunciamento.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Estou concluindo, Sr. Presidente.
Refiro-me às ordens e contra-ordens judiciais
relacionadas com questões ambientais que, freqüentemente, interferem na implementação de projetos de
aproveitamento de recursos hídricos.
Contradições, choques de jurisdição e competência, relatórios infundados e outros obstáculos têm
gerado hesitações e inquietações de investidores e
chegam a comprometer projetos de grande interesse
para o Estado e o País.
Cito aqui, Sr. Presidente, o caso específico da usina hidrelétrica de Peixe. Licitada no ano passado, já
com financiamento aprovado pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e Eletrobrás e com contrato de construção já assinado com
grandes empreiteiras, o grupo empreendedor teve frustrada a sua disposição de dar início às obras, em março
próximo passado, por força de decisão judicial.
Segundo a Enerpeixe, empresa vencedora da licitação da referida usina, não tendo sido iniciadas em
março corrente, as obras pertinentes poderão sofrer
atraso de um ano.
É lamentável que isso aconteça, Sr. Presidente,
pois o Município de Peixe e a região adjacente são
muito pobres e ainda assim atravessam uma fase de
declínio econômico. Prefeitos e empresários daquela
região contam com a implantação da hidrelétrica para
reverter o atual quadro de pobreza. Tudo naquela localidade gira em torno da expectativa do empreendimento. A estimativa inicial é de que 5 mil trabalhadores serão contratados durante os 30 meses de construção da usina, sendo que, desses, 85% serão mobilizados no Estado do Tocantins.
A Prefeitura de Peixe, Sr. Presidente, chegou a
organizar um programa de treinamento para 1,2 mil
moradores locais que pretendem prestar serviço na
construção da hidrelétrica.
Todos estão trabalhando para que sejam evitados quaisquer danos ao meio ambiente. Tanto é assim, Sr. Presidente, que, do investimento total de R$1
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bilhão, nada menos que R$100 milhões serão aplicados em projetos ambientais nos próximos três anos,
todos relacionados com a hidrelétrica de Peixe. Já
para fevereiro findo, estava prevista a mobilização de
cientistas e técnicos da USP (Universidade de São
Paulo) que farão o trabalho de resgate antecipado
dos sítios históricos e arqueológicos da região abrangida pelo projeto.
O grupo empreendedor da usina de Peixe, Sr.
Presidente, também responsável pela hidrelétrica de
Lajeado, tem a seu favor a exemplar e absoluta correção com que vem conduzindo as ações ambientais
impostas pelos organismos competentes.
É indispensável, Sr. Presidente, que haja uma
perfeita integração entre todos os órgãos envolvidos
com o setor de geração de energia elétrica.
Os empresários do setor reivindicam, com razão, que as regras estabelecidas pela Aneel sejam
respeitadas e mantidas pelos demais órgãos governamentais, inclusive, o Ibama. Pedem também que as
ações de orientação e fiscalização, quando realizadas por mais de uma entidade, sejam feitas em conjunto, para evitar que um apresente determinação
que possa ser contestada por outro (ou outros).
Segundo se noticia, a própria Aneel avalia, há
meses, a necessidade de encaminhar ao Presidente
da República o esboço de um projeto de lei que estabelece regras claras sobre qual órgão deve gerir o
controle ambiental, particularmente no que tange aos
empreendimentos da área de geração e distribuição
de energia elétrica.
Finalizando, Sr. Presidente, por tudo o que ficou
evidenciado neste meu pronunciamento, é inestimável
a contribuição que o Estado do Tocantins estará oferecendo, a curto e médio prazos, à Nação brasileira, no
que tange ao equacionamento da crise energética.
É justo, pois, que o Estado seja devidamente recompensado pelo uso das suas riquezas naturais em
proveito de toda a Federação, mormente se levarmos
em conta a modesta configuração de suas finanças
públicas, a qual contrasta em muito com a grande necessidade de fontes alternativas de financiamento do
seu desenvolvimento.
Como se sabe, hoje os Estados produtores de
energia elétrica não podem arrecadar o ICMS nas
operações interestaduais, ou seja, quando remetem o
citado produto para outros Estados. Isso, quer dizer,
Sr. Presidente, que o Estado do Tocantins já está deixando de arrecadar 12% nas suas exportações de
energia elétrica, ele que, sem dúvida, muito em breve,
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tornar-se-á um dos maiores exportadores de energia
elétrica para outros Estados.
Essa situação chega a ser odiosa, uma vez que,
à exceção do petróleo e de alguns dos seus derivados, todos os demais produtos estão sujeitos à aplicação de alíquotas interestaduais, pelo Estado de origem, cabendo ao Estado de destino apenas a diferença do ICMS, ou seja, a alíquota interna.
Assim, Sr. Presidente, os Estados produtores-exportadores de energia elétrica são punidos, em
favor dos Estados consumidores. E isso em nada beneficia o usuário final de energia elétrica, já que o
ICMS é um imposto não-cumulativo.
Ao punir o Estado produtor, proibindo-o de arrecadar o tributo, e ao transferir para o Estado consumidor
toda a receita, a Constituição consagra absurdamente
um mecanismo permanente de transferência de renda
das regiões mais pobres para as regiões mais ricas,
sem gerar qualquer benefício para a sociedade.
Essa questão já foi amplamente debatida no
Senado Federal, a partir da apresentação da PEC
n° 08, de 1995, de autoria do eminente Senador Geraldo Melo, a qual pretendia acabar com quase todas as isenções na cobrança de ICMS, à exceção
das operações relativas à exportação.
A solução, Sr. Presidente, está contida, agora, na PEC nº 49, de 2001, cujo primeiro signatário é também o ilustre Senador Geraldo Melo.
Essa PEC é produto de acordo mantido com várias Lideranças no Congresso. É necessário, portanto, que a mesma receba tratamento prioritário
no seu encaminhamento. Tudo farei para que isso
ocorra, Sr. Presidente. Confio no indispensável
apoio de V. Exª nessa matéria.
Muito obrigado, inclusive pela condescendência.
Durante o discurso do Sr. Carlos Patrocínio, o Sr. Mozarildo Cavalcanti, 4º Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Luiz Otávio.
Durante o discurso do Sr. Carlos Patrocínio, o Sr. Luiz Otávio deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. João
Alberto Souza.
Durante o discurso do Sr. Carlos Patrocínio, o Sr. João Alberto Souza deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Mozarildo Cavalcanti, 4º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio Carlos
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Valadares, por permuta com o Senador Edison Lobão.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr .Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna do Senado Federal para fazer um breve
comentário a respeito da última decisão do Supremo
Tribunal Federal, que, por maioria de votos, ratificou
resolução do Superior Tribunal Eleitoral determinando a verticalização das alianças partidárias.
Não pretendo, nem de longe, fazer qualquer crítica ao Egrégio Supremo Tribunal Federal, tendo em
vista que todas as instituições do País estão funcionando regularmente e que cabe a cada uma delas tomar as suas próprias decisões. Embora algumas dessas instituições possam contrariar este ou aquele,
elas estão dentro de um contexto, levando-se em conta que o Brasil é um país democrático.
Portanto, apesar dos prejuízos causados, não
pretendo fazer qualquer crítica, volto a dizer, ao Supremo Tribunal Federal, como também não desejo comentar o que está na cabeça de muita gente e o que
foi divulgado ao longo de todo esse período que antecedeu a decisão daquele Tribunal, ou seja, de que esteja ocorrendo possíveis ajudas ao candidato oficial à
Presidência da República.
Sr. Presidente, aqui está – e vou apenas citar – a
manchete do Correio Braziliense de hoje: ”Serra ganha novo empurrão na corrida para suceder a FHC.
Mantida a decisão do TSE que obriga alianças partidárias estaduais...“.
Não vou fazer nenhum comentário sobre isso
porque estaria atingindo em cheio os nossos Tribunais, afrontando o ambiente democrático que estamos
vivenciando no Brasil. Cabe-me dizer que, apesar de
determinados partidos – aqueles que, direta ou indiretamente, serão beneficiados – terem afirmado ontem à noite, logo após o resultado, em alto e bom
som, que esse assunto já está encerrado, que o Supremo Tribunal Federal, tendo lavado as mãos, colocou o Tribunal Superior Eleitoral como o dono da regulamentação das eleições em nosso País e que,
portanto, agora é o momento de tocar a campanha,
de fazer as alianças, de fazer crescerem as candidaturas, a meu ver, esse assunto não está acabado.
Basta que o Congresso Nacional queira entender a realidade dos Estados brasileiros. Vivemos em
uma federação em que são díspares as idéias e, portanto, as realidades. Não podemos pensar que o
PMDB do Paraná, por exemplo, tenha a mesma identificação com o PMDB de Pernambuco, só para citar
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esses dois Estados. Não podemos pensar que o PFL
de Sergipe seja igual ao PFL do Amazonas, porque,
em cada um desses Estados, os interesses regionais
convergem de modo diferente. Ou seja, as alianças
nem sempre acompanham as determinações emanadas de coligações nacionais.
Com base nisso, achando que nada está acabado e que a luta continua por parte daqueles que não
se conformam com uma decisão tomada às vésperas
das eleições, quebrando a regra do jogo, devo dizer
que há possibilidade, sim, de se alterar ou de se anular essa decisão Tribunal Superior Eleitoral.
Não acredito, em hipótese alguma, na aprovação na Câmara dos Deputados do projeto de decreto
legislativo já aprovado pelo Senado. Já estão alegando a questão da inconstitucionalidade do mesmo.
Além disso, a própria Mesa da Câmara dos Deputados, por intermédio do Deputado Aécio Neves, já se
manifestou a esse respeito, contrariando a decisão do
Senado Federal.
Portanto, o mínimo que pode acontecer é esse
projeto de decreto legislativo ser encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para sua
admissibilidade. Mas não acredito, volto a dizer, na
sua aprovação.
Acredito, sim, que, se o Senado e a Câmara quiserem, poderão fazer valer o seu poder, haja vista que
há número suficiente de Deputados e Senadores, em
todos os partidos, que discordam dessa decisão para
votar a Proposta de Emenda à Constituição nº 4, que
se encontra no Senado e dá nova redação ao § 1º do
art. 17 da Constituição Federal. É possível fazer uma
mudança na nossa Constituição, sem dúvida nenhuma, porque temos número, como mostrarei aqui.
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PSDB – RR) – Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Com muito alegria e muito prazer, concedo
um aparte a V. Exª.
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PSDB – RR) – Meu
caro Senador Antonio Carlos Valadares, o meu aparte ficará dividido em dois momentos distintos. Primeiramente, manifesto minha frustração pela decisão de
ontem do Supremo Tribunal Federal, pois esperava
que essa regra da verticalização pudesse valer somente para a próxima eleição. Considero que é uma
regra importante, uma vez que consolida a posição
nacional dos partidos, mas, no meu entender, embora
não seja jurista, e sim economista, a regra já estava
posta e houve uma mudança. Não houve uma mudança da lei, mas uma mudança da regra, o que, na práti-
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ca, muda a correlação de entendimentos e, portanto,
altera o ritmo da eleição. Mas o Supremo preferiu posicionar-se em respeito à decisão TSE e não entrou
no mérito da matéria. No meu Estado, fui prejudicado,
pois esperava que pudesse cair...
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Mas vou mostrar a V. Exª que ainda tem jeito.
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PSDB – RR) – Sim.
Meu posicionamento, de certa forma, na filosofia, coincide com o de V. Exª. Como coincide também a posição de que o remédio jurídico para resolver essa
questão, sem dúvida nenhuma, seria a aprovação da
emenda constitucional. Tenho muitas dúvidas quanto
ao decreto legislativo. Creio que não é o instrumento
jurídico para mudarmos essa decisão, mas respeito
os que o defendem.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB –
SE) – Inclusive vai bater no Supremo Tribunal Federal.
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PSDB - RR) – Exatamente. Por outro lado, V. Exª, en passant – no estilo
Jô Soares, disse que não iria comentar, já comentando –, falou da matéria de alguns jornais de hoje...
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Do Correio Braziliense.
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PSDB – RR) – Do
Correio Braziliense, que avalia que o candidato José
Serra é o grande vencedor dessa articulação ou desse processo. Sobre isso, farei apenas um registro. Em
primeiro lugar, não concordo que o candidato José
Serra seja o grande vencedor desse processo. Essa
regra, da forma como foi consolidada ontem, tumultua
todos os partidos. Não podemos definir ainda quem
será o ganhador ou o perdedor desse processo, porque, somente a partir do raciocínio de ontem, os partidos irão se reorganizar. Sou do PSDB e torço para
que o meu Partido ganhe com isso. Mas, se formos
analisar friamente, não é possível ainda dizer quem
ganhou e, muito menos, que foi uma articulação do
Governo ou do candidato José Serra para mudar as
regras. É bom lembrar que todo esse imbróglio começou com uma consulta do Líder do PDT na Câmara
dos Deputados, Deputado Miro Teixeira, que é da
Oposição e que está em uma chapa de acordo político com o candidato Ciro Gomes. S. Exª, na verdade,
foi o autor do estopim de todo esse processo. Depois
a ação passou para o TSE, que é composto efetivamente por sete Ministros com formações diferentes,
visões diferentes do mundo, e ali essa posição foi
consolidada. Ontem, chegou ao Supremo Tribunal
Federal, onde a posição dos Ministros foi debatida
abertamente, com o acompanhamento da imprensa e
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de Parlamentares. E, diga-se de passagem, é importante ressaltar que são Ministros que não têm nenhuma relação com o Governo. Muitos Ministros que votaram ontem pela manutenção da regra do TSE, historicamente, se pudermos fazer esse tipo de comparação, têm visão muito mais ligada à Oposição do que
ao atual Governo do Presidente Fernando Henrique
Cardoso. Nessa questão, é preciso colocarmos tudo
claramente. Não sabemos ainda quem ganhou ou
quem perdeu, mas não foi, e aqui quero reafirmar isto,
intenção ou manobra do Governo ou do candidato
José Serra para alterar as regras eleitorais. S. Exª não
teria esse poder. Não é essa a história do PSDB. Pelo
contrário, essa mudança tumultua a eleição em todo o
Brasil, no Estado de V. Exª, no meu Estado, enfim, em
todos os Estados onde coligações e acordos políticos
estavam em andamento e formariam bases diferentes
das que têm que ser formadas agora. Portanto, ao fazer este comentário, expresso o meu apoio ao discurso de V. Exª, à exceção da análise política feita sobre
um possível envolvimento. Espero que o Congresso
possa mudar isso. Não vejo muito tempo hábil. A proposta de emenda constitucional ainda está no Senado Federal e teria que ir à Câmara dos Deputados.
Essa mudança, de certa forma, principalmente na
Câmara dos Deputados, beneficia alguns partidos e
prejudica outros. A tendência é o empate, quando se
fizer uma análise mais acurada. Portanto, alguns partidos tenderão a obstruir a tramitação dessa PEC na
Câmara dos Deputados, o que inviabilizará a sua
aprovação até o dia 10 de junho. Entre 10 e 30 de junho é o prazo definido para se proceder à execução
das coligações por meio dos congressos partidários.
Compartilho da apreensão de V. Exª e, em tese, das
argumentações apresentadas, mas registro que o
Governo e o PSDB estão fora dessa decisão e não fizeram nenhum tipo de interferência ou de ação para
que a decisão tomada pelo TSE fosse mantida, ontem, pelo Supremo Tribunal Federal. Parabenizo V.
Exª pelo discurso.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Reitero a V. Exª que não me cabe, nem de longe – volto a repetir –, comentar a decisão do Supremo
Tribunal Federal de forma crítica, nem tampouco a
manchete estampada hoje no Correio Braziliense
de que ”Serra ganha novo empurrão na corrida para
suceder a FHC“. Não me cabe fazer essa análise.
Senador Romero Jucá, V. Exª é uma pessoa –
como sabemos – com muito prestígio aqui no Senado
Federal, não apenas entre os Colegas do seu Partido,
mas também com Colegas de outros Partidos, como é o
meu caso. Em vários episódios, V. Exª demonstrou que

Sábado 20

05419

não é um radical, é um conciliador. Então, gostaria de
perguntar-lhe se, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, da qual V. Exª faz parte, votará favoravelmente à Proposta de Emenda à Constituição nº 04.
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PSDB – RR) – Creio
que já votei favoravelmente...
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Já foi votada lá?
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PSDB – RR) – Já foi
votada na Comissão. Vindo a plenário, votarei favoravelmente também. Sou favorável a que a emenda constitucional, que é o único remédio jurídico efetivo para se resolver esse assunto, possa ser aprovada aqui no Senado Federal rapidamente. Portanto, contará com a minha
colaboração esse questionamento de V. Exª.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Veja V. Exª, fiz umas contas, sem incluir os votos de integrantes do PSDB - pois levei em conta a declaração do próprio Presidente da República, no exterior, por ocasião da decisão tomada pelo TSE, quando teceu elogios àquele Tribunal -, nem do PTB, PDT
e PPS, já que, publicamente, a maioria de seus Parlamentares já se manifestou favorável à decisão do
TSE. Então, são no mínimo 26 Parlamentares aqui no
Senado que, teoricamente, se posicionariam contra a
Proposta de Emenda Constitucional nº 4. Então, dos
26, tirando o nome de V. Exª, restam 25 contra essa
emenda constitucional. Precisamos de três quintos de
Senadores para aprovar a PEC em dois turnos, o que
corresponde a 49 votos. Pelas contas, são 23 do
PMDB, 17 do PFL, 7 do PT, 1 do PL e 3 do PSB; se todos votarem unidos, teremos 51 votos favoráveis à
Proposta de Emenda à Constituição nº 4, que estabelece que ”é assegurado aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e
funcionamento e para adotar os critérios de escolha e
o regime de suas coligações eleitorais em nível nacional, estadual ou municipal, sem obrigatoriedade de
vinculação, devendo seus estatutos estabelecerem
normas de fidelidade e disciplina partidárias“. Mas há,
aqui, uma expressão que iremos retirar em plenário,
que é ”na forma da lei“. Se permanecer essa expressão, novamente ficaremos subordinados à regra já
estabelecida pelo TSE. Portanto, faremos um destaque à Emenda Constitucional nº 4, subtraindo a expressão ”na forma da lei“, para que ela tenha validade
completa nesta eleição.
Na Câmara, há 513 Deputados. Fizemos, então,
o seguinte cálculo: precisamos de 318 Parlamentares
para a aprovação desta PEC. Segundo as minhas
contas, teoricamente haveria 97 do PFL, 87 do
PMDB, 58 do PT, 27 do PSB mais PC do B, e 26 do PL
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mais PSL. Ou seja, com 53 parlamentares do PPB,
somaríamos 348 Parlamentares na Câmara dos Deputados teoricamente favoráveis à aprovação da PEC
nº 4. Não incluí novamente Parlamentares do PSDB,
do PTB, do PDT e do PPS, que, supostamente, seriam contra a Proposta de Emenda Constitucional nº 4.
Mas, levando-se em conta que, assim como no
Senado há Parlamentares do PSDB, como o Senador
Romero Jucá, que se acham prejudicados com a Resolução do TSE, esperamos que não apenas os 348,
porém mais parlamentares votem favoravelmente à
manutenção das regras da eleição de 1994.
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PSDB – RR) – Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Pois não, Senador Romero Jucá.
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PSDB – RR) – Senador Antonio Carlos Valadares, concordo com os cálculos de V. Exª. Minha única preocupação – e quero manifestá-la novamente – é quanto à questão do tempo.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Em 45 dias, se o Senado e a Câmara quiserem...
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PSDB – RR) – Para
se votar em 45 dias no Senado e na Câmara, será
preciso quebrar o interstício dos prazos de publicação e
mesmo o de sessão. Portanto, será preciso haver unanimidade das Lideranças, o que efetivamente no Senado
ainda é possível conseguir, mas, sem dúvida nenhuma,
na Câmara não se conseguirá esse posicionamento.
Portanto, apesar de respeitar as contas de V. Exª, estou
começando a raciocinar em função da realidade definida ontem pelo Supremo Tribunal, porque creio que o
prazo é exíguo. É preciso haver um esforço –- como
bem disse V. Exª — muito grande, a decisão política do
Congresso, de todas as Lideranças, de se quebrarem
todos os prazos e se votar essa emenda constitucional.
Espero que isso ocorra, mas acredito que será difícil,
por causa do interesse de alguns partidos –- não especificamente o meu, o PSDB.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sabemos que a legislação eleitoral determina
que as convenções sejam realizadas até 30 de junho.
Portanto, se o Congresso decidir até 29 de junho, o
Brasil inteiro poderá fazer suas convenções no dia 30.
Dessa forma, a realidade do Brasil será respeitada, e
a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, imposta aos
partidos, será anulada.
Portanto, Sr. Presidente, este é o meu parecer. Creio
que há jeito, basta o Senado e a Câmara desejarem.
Chega de se atacar o Tribunal Superior Eleitoral!
Chega de se atacar o Supremo Tribunal Federal! A
responsabilidade é nossa, e cabe ao Congresso Nacional, ao Poder Legislativo, tomar essa iniciativa, e

Abril de 2002

não colocar nas costas dos tribunais decisões que
competem a nós.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Antonio Carlos Valadares, o Sr. Mozarildo Cavalcanti, 4º
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Lindberg Cury.
O SR. PRESIDENTE (Lindberg Cury) – Por permuta com o Senador Luiz Otávio, concedo a palavra
ao nobre Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL — RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje comemora-se uma data muito importante. De um lado, é
o Dia do Exército brasileiro, que merece de todos nós,
brasileiros, uma homenagem realmente muito especial, porque tem sido responsável não apenas pelas
missões puramente constitucionais de defesa da nossa soberania, de defesa do nosso território, mas também tem realizado um trabalho de integração nacional muito importante.
O Exército está presente em todos os rincões
desta Pátria, principalmente nos mais distantes, fazendo um trabalho social de grande vulto, fornecendo assistência médica e odontológica aos Municípios e Estados. Até mesmo na área de educação está atuando,
contribuindo, em muitos lugares da nossa imensa Amazônia abandonada, de forma a suplementar a falta de
professor, de médico, de bioquímico e de odontólogo.
Hoje, quero prestar esta homenagem ao Exército brasileiro e lembrar inclusive a figura do Marechal
Rondon, que faz uma interface, uma conexão exatamente com o outro cidadão a quem quero homenagear, que é o índio brasileiro, pelo seu dia. Essa interface
do Marechal Rondon é muito importante, porque, justamente com ele – portanto, com a figura do Exército
brasileiro –, houve a iniciação do verdadeiro indigenismo positivo no País.
Até quero me valer de alguns tópicos de uma
entrevista do indigenista Apoena Meirelles, publicada
recentemente num suplemento da revista E&D. Vou
ler apenas alguns tópicos, começando pela manchete, Sr. Presidente: ”O indigenismo romântico é hipócrita“ –- segundo as palavras do nosso Apoena Meirelles. O sertanista diz que ”o indígena brasileiro não
precisa mais que falem por ele“ –- aliás, nem sei
quando foi que os indígenas pediram para alguém falar por eles! – ”e defende uma política que garanta
aos índios um lugar definido dentro da sociedade“.
Sr. Presidente, realmente adoto integralmente
essa afirmação do sertanista. E, neste Dia do Índio,
quero trazê-la como reflexão, porque existem muitos
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”procuradores“ dos índios, pessoas que falam por eles,
mas moram em Ipanema, em São Paulo, enfim, nos
grandes centros das Regiões Sul, Sudeste e até no exterior. E o que é pior: colocam prioridades nas bocas
dos índios que não foram por eles expressadas.
Apoena Meirelles ainda diz outra frase na sua
entrevista: ”Vejo as missões religiosas com restrições, porque usam métodos persuasivos para dominar as comunidades onde atuam“. Esse ponto é realmente interessante, Sr. Presidente. As missões religiosas, especialmente as católicas, defendem atualmente uma postura logicamente muito diferente daquelas que defenderam quando chegaram ao Brasil,
acompanhando Pedro Álvares Cabral; defendem a
postura de isolamento do índio, de afastá-lo da sociedade, de mantê-lo, inclusive, falando a sua língua original, de fazer com que ele, na verdade, não tire documentos, não se torne efetivamente um cidadão brasileiro. Eles estão promovendo um verdadeiro apartheid étnico no País. E, o que é pior, apesar de defenderem essa tese, mudaram o que era uma tradição entre
os índios brasileiros, um costume milenar: a sucessão
entre os caciques, os tuxauas, enfim, os comandantes das tribos indígenas. Eles tinham um sistema mais
ou menos familiar, passavam a chefia de pai para filho
e só quebravam essa cadeia quando havia a supremacia física ou bélica de algum outro grupo. O que fez
a Igreja Católica? Implantou um sistema, eu diria, parlamentarista nas comunidades indígenas do Brasil,
em que as comunidades se reúnem e elegem um tuxaua, que, a qualquer momento, pode ser por elas
destituído, dependendo da conveniência não muitas
vezes dos índios, mas das entidades que estão por
trás, na manipulação dessas comunidades.
Portanto, também quero endossar essa frase do
sertanista, quando diz que vê com restrições as missões religiosas atuando nos meios indígenas.
Uma outra frase, também muito importante para
a nossa reflexão neste dia, é a seguinte: ”Desde Rondon, o Brasil sempre teve um trabalho de atração de
grupos indígenas perfeito, mas nunca soubemos o
que fazer com eles, depois de contatá-los“.
Sr. Presidente, no Brasil, as comunidades indígenas, na sua grande maioria, estão realmente abandonadas pelo Poder Público Federal, que tem a responsabilidade constitucional, por meio da Funai, de
assisti-las, porque tirou dos Governos estaduais e
municipais essa tarefa - o que seria mais lógico, porque os índios estão nos Municípios e nos Estados e
não numa figura abstrata como a União ou o Governo
Federal. Com isso, a política indigenista do País é,
hoje, comandada pelas organizações não-governamentais, que tomaram conta da Fundação Nacional
do Índio e preocupam-se apenas com a demarcação
das terras indígenas no País. Já temos mais de 11%
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do território nacional demarcados para reservas, sendo que os índios não chegam a ser sequer 0,5% da
população total do Brasil.
Então, é preciso também refletir sobre essa situação. Acho, pessoalmente, que os índios devem, sim,
ter terras definidas, para sobreviverem e expandirem
a sua população, mas a terra por si só não está resolvendo o seu problema. Pelo contrário, eles estão desassistido no que tange à produção agrícola, à pecuária e à pesca. Não se faz mais nada para, realmente,
mudar-se a condição de dignidade humana do índio.
Na verdade, estamos assistindo, cada vez mais, a interferências poderosas e que, no mínimo, nos fazem
suspeitar de instituições estrangeiras entre os índios.
Em 1967, pesquisadores norte-americanos coletaram sangue entre os índios Yanomamis que habitam uma parte do meu Estado, Roraima, e uma parte
do Amazonas, não se sabe exatamente com que objetivo. Possivelmente, para fazerem estudos de DNA
ou para pesquisarem algum tipo de medicamento no
que tange à parte genética. O Brasil sequer tomou conhecimento do processo ou nele teve qualquer tipo de
participação, muito menos a comunidade indígena.
Agora, os próprios Yanomamis estão reivindicando a
devolução das amostras de sangue coletadas.
Passarei a ler um tópico de uma matéria a respeito do assunto:
Os índios, com suporte em ofício encaminhado
pelo Ministério Público no dia 07/03 às universidades
onde o material está depositado, apresentarão seu
pedido num seminário que será realizado na Universidade de Cornell (EUA) entre 05 e 07/04 (portanto, já
deve ter sido realizado). Estarão em debate a ética
em pesquisas científicas e a garantia dos direitos indígenas na proteção do seu patrimônio genético.
Ora, Sr. Presidente, quem está fazendo isso? São
os índios diretamente. O Brasil, o Governo Federal não
toma atitude alguma. A ONG Comissão Pró-Yanomami,
CCPY, dirigida pela suíça Cláudia Andujar e pelo italiano Carlos Zaccini, inicialmente, pregou a demarcação
das terras indígenas – está até recebendo dinheiro para
prestar serviços de saúde indígena nessa região – e
está reclamando, com muito direito, a intromissão na
coleta clandestina de sangue para pesquisa.
Em seguida, Sr. Presidente, para minha surpresa, recentemente, a Funai proibiu a entrada da alemã
Christina Haverkamp na reserva indígena Yanomami.
Ela foi detida pela Funai e reclama que a organização
não-governamental de que faz parte, a Associação
para a Defesa dos Povos Amazônicos, investiu R$110
mil na construção de um posto de saúde para os índios da comunidade Paapiú Novo.
Porém, analisando mais detidamente essa problemática, chamo a atenção para uma matéria publicada em O Estado de S. Paulo, no dia 8 de abril de
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2002, sob o título ”Biodiversidade: Quanto Valem a
Fauna e Flora Brasileiras - 6 mil animais, 15 milhões
de insetos, inúmeras plantas: potencial de R$4 trilhões está nessa região.“
Outra matéria nesse sentido também foi publicada no site Panorama Brasil: ”Patrimônio de R$2
trilhões aguarda legislação“. Há divergência apenas
quanto ao valor, mas já está havendo exploração estrangeira.
Sr. Presidente, também quero fazer o registro do
artigo ”Lideranças indígenas organizam-se“, a respeito de um importante pronunciamento do líder indígena Jonas Marcolino, do meu Estado, que presidiu e
que faz parte da organização não-governamental Sodiur: ”Defendendo a manutenção dos não-índios em
suas terras, eles também apóiam ações governamentais nas áreas indígenas e querem a presença do índio no Legislativo Estadual.“ Não lerei a matéria na íntegra, pois é longa, mas requeiro que também faça
parte do meu pronunciamento, pois, repito, quero que
sirva para a nossa reflexão e para que possamos, no
Dia do Índio, não somente fazer um registro das injustiças que estão sendo cometidas e da falta de avanço
nas questões sociais em seu benefício.
Apresentei os PLS n°s 135/00 e 136/00, que dispõem sobre reserva de cotas de vagas para índios em
universidades e concursos públicos, respectivamente. Recentemente, o Senador Tião Viana apresentou
projeto, até mais abrangente do que os meus, também
nesse sentido, e considero, Sr. Presidente, que essas
são iniciativas positivas e a favor do índio. Pensarmos
que devemos isolar os índios em comunidades é, simplesmente, querer tapar o sol com a peneira.
Já fiz o registro, desta tribuna, de uma longa matéria publicada no Correio Braziliense do dia 10 de
março de 2002, sob o título ”Os índios invisíveis“:
Moradores das aldeias de todo o País
migram para as cidades em busca de emprego e de educação. Misturados na multidão, fazem bicos, trabalham no comércio e
muitos conseguem estudar até chegar a um
curso superior. Realmente, conheço vários
índios que têm curso superior.
A matéria frisa, principalmente, que em
São Paulo existem vários índios que estão
ocupando um prédio do conjunto Cingapura: ..
A grande aldeia paulistana: os pernambucanos pankararu são o maior grupo
de índios que vivem na maior cidade brasileira, em São Paulo. A metrópole também
abriga os guarani, kaingang, krenak, terenas
e fulniôs. Moram em favelas, apartamentos,
lotes e em uma pequena área de mata (...).
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Há, inclusive, a foto de um índio, Adilson Pankararu, que ”saiu de Pernambuco para morar em São
Paulo. Hoje, mora num prédio ocupado apenas por índios no conjunto Cingapura e estuda Ciências Contábeis na PUC.“
Sr. Presidente, é bem verdade que ainda não
existem estatísticas confiáveis, mas na minha cidade,
Boa Vista, capital do Estado de Roraima, com certeza, deve haver mais índios morando nos bairros de
Boa Vista do que nas aldeias indígenas.
Deixo, então, esse ponto para reflexão. No momento em que homenageio o Exército – eu trouxe
aqui a figura do Marechal Rondon – e os índios, quero, dentro desse enfoque dos índios invisíveis, lembro
o ex-Deputado Juruna, que hoje, paralítico, mora em
uma cidade satélite do Distrito Federal, locomove-se
numa cadeira de rodas e se sente realmente revoltado com a situação da política indigenista do País.
Sr. Presidente, faço novamente um apelo ao
Presidente da República – sei que existe uma comissão interministerial, que, de maneira sigilosa, está estudando a reestruturação da Funai, como se reestruturar a Funai fosse a resolução do problema do índio –
para que Sua Excelênica não encerre o seu mandato
sem antes nomear para a presidência da Funai um índio, além de permitir a participação efetiva do índio
naquela instituição e não apenas a de procuradores
de índios, evidentemente sem desmerecer os excelentes funcionários da Funai.
Sr. Presidente, se as entidades que defendem os
negros são sempre presididas e comandadas por negros; se as que defendem as mulheres são sempre presididas e comandadas por mulheres, por que a dos índios não deve ser presidida pelos índios? Aliás, o Governo deveria copiar o exemplo do meu Estado, o primeiro
a nomear um índio para exercer o cargo de Secretário
na Secretaria do índio. Refiro-me ao Sr. Orlando Justino,
que vem fazendo, em pouco tempo, um excelente trabalho junto às comunidades, discutindo os seus pleitos e a
valorização do índio como pessoa.
Sr. Presidente, ratifico a minha posição de admiração pelo Exército Brasileiro, principalmente pelo
trabalho de integração atual e o já realizado pelo Marechal Rondon. Aos índios brasileiros, quero dizer que
essa luta deve ser travada não por alguém que se julgue dono da verdade a respeito da tese, mas, sim, em
uma discussão ampla, que envolva todos os pontos
de vista a respeito.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO
(inserido nos termos do art. 210 do
Regimento Interno.)
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela Liderança do Governo.
O SR. PRESIDENTE (Lindberg Cury) – Concedo a palavra, pela Liderança do Governo, ao Senador
Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, farei dois registros nesta manhã em nome da Liderança do Governo.
Em primeiro lugar, Sr. Presidente, saúdo o Exército Brasileiro e a comunidade indígena brasileira pela
comemoração do Dia do Exército e do Dia do Índio.
Não é à toa que se comemoram ambas as datas no
mesmo dia, tendo em vista a atuação do Marechal
Rondon, que desbravou, demarcou e atuou na proteção das comunidades indígenas. Esse é um fator importante, já que a imagem, no Brasil, do Exército Brasileiro está ligada à preservação e à proteção dos índios. Já nos Estados Unidos, se fôssemos comparar,
a imagem do exército americano, a que vemos nos livros de história e nos filmes, é a do General Custer,
um exterminador de índios. Portanto, o Brasil tem
uma imagem extremamente positiva nessa questão.
Sr. Presidente, quero, em nome do Governo,
louvar não só a todos os membros do Exército Brasileiro, ressaltando a importância de sua atuação no
País, inclusive para a manutenção da democracia nos
dias de hoje, como também saudar os servidores da
Funai, que com muita dificuldade, procuram exercer
suas atividades.
Sr. Presidente, o outro motivo que me traz à tribuna é para fazer um registro que considero extremamente importante. O Banco Mundial e as entidades
internacionais, inclusive o FMI, apresentaram uma
projeção e uma análise da economia mundial atual e,
mais do que isso, uma projeção para o futuro.
Tivemos a satisfação de verificar que as análises sobre a solidez da economia brasileira, sobre a
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ação do equilíbrio fiscal, sobre os rumos que o Governo tem dado ao Brasil têm surtido um efeito extremamente importante. Isso porque, nas avaliações internacionais, o Brasil é comparado a países com uma linha de estabilidade muito sólida. Nesse estudo feito
pelo FMI, nós vemos uma perspectiva de crescimento
maior da economia brasileira, suplantando até as primeiras análises do início do ano. Verificamos que o
FMI prevê 15% de encolhimento da economia da
Argentina e, no mínimo, um crescimento de 2,5%
para o Brasil. Esse é um fato extremamente auspicioso que gostaria de registrar, porque, a par das dificuldades, da questão do petróleo, do problema político
da Argentina, do problema político da Venezuela, o
Brasil segue seu rumo de estabilidade, de seriedade
e de compromisso com o equilíbrio e com a manutenção do funcionamento do País.
Sr. Presidente, peço a V. Exª a transcrição das
matérias veiculadas pelos jornais O Globo e Folha
de S. Paulo, intituladas:

”Brasil vai crescer 2,5% em 2002, diz
Fundo“;

”FMI: Argentina vai encolher 15%;
”Economia global solta freio e votar a
crescer, afirma FMI“.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. ROMERO JUCÁ EM SEU PRONUN
– CIAMENTO

(Inserido nos termos do art. 210 do
Regimento Interno.)

Abril de 2002

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 20

05443

05444

Sábado 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2002

Abril de 2002

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 20

05445

05446

Sábado 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Durante o discurso do Sr. Romero
Jucá, o Sr. Lindberg Cury deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti, 4º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, Senador Francelino Pereira.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, realiza-se hoje,
na cidade de Montes Claros, no norte de Minas, uma
concentração de Lideranças nacionais – Parlamentares, Prefeitos, Vereadores, empresários e homens do
povo – para um debate a respeito do sistema das rodovias nacionais, principalmente àquelas que se dirigem à região e mais especificamente ao entroncamento rodoviário de Montes Claros.
Sr. Presidente, trata-se de um debate racional,
de forma objetiva. Visa a convocar, a chamar a atenção do Governo Federal, do Governo estadual, e das
Lideranças de Minas e do Brasil para o sistema rodoviário, extremamente precário, principalmente na região norte de Minas Gerais, além de outras áreas
como em direção ao Mercosul.
Não pude comparecer à abertura dos trabalhos,
ontem, em razão de compromissos de ordem partidária para analisar a decisão que estava sendo tomada,
como de fato o foi, pelo Supremo Tribunal Federal. A
verticalização permanece. E agora, cabe aos Partidos cumprirem a legislação de forma que as eleições
se realizem em uma demonstração de que o Brasil é
uma Nação democrática, voltada para um futuro e
que a coloque como Nação justa e sem a brutalidade
de uma perversa distribuição de renda.
Nesta hora, transmito aos mineiros e às demais Lideranças estaduais que se concentram em Montes Claros, o meu abraço de congratulações pelo comparecimento àquela capital regional. Quero também dizer que permanecemos aqui, no Congresso Nacional, exatamente
para manifestar também à Liderança da região nossas felicitações pelo debate que ali se travará até a noite de hoje.
O problema mais grave, no que tange ao plano rodoviário da região mineira da Adene*, está situado exatamente entre as cidades de Salto da Divisa* e Almenara*, que fazem a divisa entre os Estados de Minas com
a Bahia, no médio Jequitinhonha. Basta salientar que a
região sul da Bahia, particularmente a ligação entre as
cidades de Porto Seguro e Salto da Divisa, situadas na
divisa com Minas Gerais, está plenamente asfaltada,
mas o trecho entre as cidades de Salto da Divisa e
Almenara*, com mais de 100 km de extensão, está em
obras desde quando deixei o Governo de Minas Gerais.
Cabe ao Governo Federal, nesta hora, voltar-se
prioritariamente, de forma clara e definitiva, para a
agressão que a região está sofrendo, entre Almenara
e Salto da Divisa, em razão da precariedade do tre-
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cho rodoviário entre aquelas duas importantes cidades. Também a rodovia que liga a Rio-Bahia (BR-116)
à cidade de Almenara, através de Itaobim que foi asfaltada quando eu estava à frente do Governo de Minas Gerais, já está em estado precário e tornou-se
praticamente inviável para o trafego.
O apelo que dirijo ao Governos Federal e Estadual, é que as obras desse trecho sejam imediatamente retomadas, para evitar que, para ir de uma cidade a outra, tenha-se que fazer um percurso que
leva em torno de onze horas, quando, na verdade, se
a estrada estivesse asfaltada, o mesmo trecho seria
percorrido em apenas uma hora.
Vale lembrar que a região está situada nos pólos
turísticos do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais,
da Costa do Desenvolvimento, que envolve Porto Seguro, Cabrália e Belmonte, na Bahia.
O processo de retomada das obras dentro de
uma visão social, econômica e turística do Norte de
Minas e do Sul da Bahia, tramita nos Ministérios do
Esporte e Turismo e dos Transportes, com recursos
do Programa de Desenvolvimento do Turismo – Prodetur – no valor de R$ 6,6 milhões.
Como o projeto, em toda a sua extensão, importa em R$ 22,0 milhões, a solução para complementar
os recursos está esse montante pode ser viabilizada
com a participação do Governo Federal, através das
emendas de bancada inseridas no Orçamento Geral
da União para o corrente ano.
Neste sentido, a bancada mineira, toda ela, se
mobiliza para priorizar, entre os recursos destinados
à construção de estradas, o projeto da rodovia
BR-367 no trecho Almenara – Salto da Divisa, já que
aí, nesse trecho, a situação é calamitosa.
O povo, e não apenas os turistas, não suporta
mais a paralisação das obras, que envergonha Minas,
e exige uma apronta mobilização de suas lideranças,
como está ocorrendo no momento.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra à Senadora Marina Silva.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero também fazer o meu registro pela passagem do Dia do
Índio e do Dia do Exército Brasileiro.
Penso que essa coincidência de datas talvez tenha uma simbologia que vai além da importância que
o Marechal Rondon teve para o Brasil, embora ele
seja uma figura relevante para o Exército, nessa definição de data. Talvez seja porque o próprio Exército
brasileiro tenha em seu inconsciente, ou em seu subconsciente, a idéia de que aqueles que realmente fincam o nosso marco na terra brasileira são os índios. E
como o Exército tem toda uma simbologia de defesa
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do nosso território, da nossa Pátria, com certeza,
essa coincidência tem a ver, de forma mais profunda,
com essa presença dos índios como verdadeiros brasileiros. Daí a necessidade de se defender aqueles
que antes de qualquer um de nós já estavam nessas
terras, que depois denominamos de Brasil.
No Dia do Índio, geralmente procuramos fazer algum registro, alguma comemoração, alguma festividade. Sempre digo que os dias dedicados a alguma causa, a algum grupo social ou a alguma condição – à mulher, por exemplo – são sempre uma demonstração de
que algo está errado no que diz respeito ao aspecto social. De tal forma isso acontece que precisamos marcar,
grifar uma determinada data para que seja feita uma reflexão a respeito da situação, da condição ou da realidade. O Dia Internacional da Mulher foi instituído como
uma forma de luta contra a discriminação que a mulher
sofreu ao longo de milhares e milhares de anos, da perda dos seus direitos... No caso do Dia das Águas, pelo
descaso com os recursos hídricos; do Dia da Floresta,
ocorre o mesmo e assim sucessivamente. Dificilmente
existe uma data, a não ser as cívicas, em que se comemora um fato positivo. Quando se institui uma data específica para retratar alguma coisa é porque algo está
errado em relação a determinada situação. No caso dos
índios, não é diferente e talvez seja a situação mais dramática, porque, quando os europeus chegaram às
Américas, havia uma população de 80 milhões de habitantes. Só no Brasil, Senador Mozarildo Cavalcanti, que,
neste momento, no Dia do Índio, preside a sessão, havia cinco milhões de índios.
Hoje, graças à luta dos próprios índios, de organizações de boa-fé, de organizações não governamentais – cito aqui o Cimi (Conselho Indigenista Missionário),
o Instituto Sócio-Ambiental, organizações indígenas e,
sobretudo, a Coiabe e Capoíbe e tantas outras – graças
a esse esforço, a essa resistência contra a assimilação
e o massacre, essa população, que já foi de cinco milhões, hoje é de quinhentos mil apenas.
A reflexão que devemos fazer envolve um conjunto de razões pelas quais deveremos orientar a
nossa ação para o tratamento da problemática indígena. Em primeiro lugar, esse massacre de oitenta milhões em relação à população indígena existente hoje
nas Américas – de cinco milhões para quinhentos mil
no Brasil – deve-se a uma visão errônea de uma cultura dominante que percebe o outro diferente como
sendo aquele que, por não ser igual, não deveria ter
direito à existência, no caso os índios. Quais eram essas diferenças? Os índios não usavam as roupas
pomposas e até desconfortáveis para o nosso clima
que os europeus vestiam; eles não tinham as nossas
ferramentas e sim outras; eles tinham um sistema de
crenças, uma base de alimentação e um sistema produtivo completamente diferentes dos nossos. Em fun-
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ção dessas diferenças, alguém chegou aqui olhando
para os seus valores, para a sua forma de existência e
arbitrou a partir de si mesmo: esses aí, se se comportam dessa forma, não são seres humanos, não têm
alma. Então, devemos eliminá-los e tomar posse daquilo que eles têm, no caso as suas terras, o seu ouro
e seus recursos naturais.
Foi em nome dessa superioridade cultural que
houve o massacre de 80 milhões de seres humanos; no
Brasil, foram cinco milhões. Em três séculos de ocupação, segundo historiadores e antropólogos, foram massacrados a cada século um milhão de pessoas, Senador Edison Lobão. Falo isso não apenas com a ira da
política e, sim, como ser humano, pois carrego essa carga ancestral da cultura branca que massacrou índios e
negros. Faço parte dela, sinto isso. Mas, graças a Deus,
sinto de uma forma crítica para com a nossa própria cultura. E o sinto de uma forma reparadora.
O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Permite-me
um aparte, Senadora Marina Silva?
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Com
prazer, querido Senador Edison Lobão.
O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Senadora
Marina Silva, aprendemos no Senado Federal a ouvir a
palavra de V. Exª como um alerta. Ela tem sido permanente a nos dizer aquilo que não fizemos no passado,
de bom, em relação a determinadas culturas, sobre os
índios, por exemplo, e aquilo que devemos fazer hoje e
amanhã como reparação do que não fizemos no passado, da nossa omissão que é um dos pecados. O Padre
Vieira nos alerta que o pecado da omissão é um dos
mais graves – pecado que ele criou. O problema dos
nossos índios, dos índios da Amazônia, é realmente de
extrema gravidade. O que V. Exª nos traz em matéria de
números significa a nossa culpa secular, que, se não
podemos redimi-la, exumando aqueles que se foram e
tomando-os de volta ao nosso convívio, poderemos,
pelo menos, diligenciar no sentido de que tais crimes
não se perpetrem mais. A palavra de V. Exª, portanto,
em favor dos nossos índios, que não é uma, não são
duas, mas inúmeras, sempre nos chegam, de maneira
a nos advertirem dos nossos compromissos e das nossas responsabilidades. Cumprimentos a V. Exª.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Agradeço o aparte de V. Exª e o incorporo ao meu pronunciamento, Senador Edison Lobão. Agradeço também
a referência que V. Exª faz aos meus pronunciamentos como sendo um alerta.
Eu estava dizendo que me sinto parte dessa cultura que eliminou índios e negros. A reflexão que temos que fazer não é no sentido de dar continuidade
àquela forma originária de contato com essa cultura
diferente. Não. Deve ser uma outra forma. A da tolerância? Eu diria que não, porque a tolerância, em si, já
é arrogante, Senador Mozarildo Cavalcanti. Quando
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digo que tolero alguém, já estou me colocando numa
situação acima daquela pessoa: você realmente é
atrasado, é insignificante, mas tolero você. Penso que
deveríamos estabelecer a forma da aceitação, porque
quando aceito estou na expectativa de que o outro
também me aceite porque nós dois somos diferentes.
No caso das comunidades indígenas, eles não
tiveram a oportunidade de nos aceitar. Nós nos impusemos a eles. E a nossa forma de imposição continua
até hoje, porque as pessoas esquecem que a Constituição de 88 estabeleceu que o Estado brasileiro é
pluricultural, pluriétnico e que essa diversificação da
nossa sociedade deve ser respeitada.
Até a Constituição de 88, o que estava estabelecido na nossa mentalidade e no nosso procedimento
é que éramos cultura dominante e que as demais formas de pensamento deveriam ser assimiladas pela
nossa cultura, porque a nossa é o padrão, é o exemplo, então todos devemos assimilar.
Não sou contra que as populações de índios ou
as comunidades tradicionais de seringueiros e de quilombolas tenham acesso aos nossos valores, à nossa
cultura, à nossa forma de ser, agir e pensar. Não seria
democrático nem legítimo se impedíssemos essas comunidades de ter acesso à nossa cultura. Todavia isso
tem que ser feito numa situação de escolha e não de imposição ou de falta de oportunidade ou de condição.
Não é dar oportunidade você dizer para alguém: ”Ou
você vira homem letrado ou então vai ser chamado de
burro“; ”para você virar homem trabalhador tem que
acumular, pensar no mercado“; ”pensar que desenvolvimento é pescar, caçar, ter uma família e viver daquela
forma que você vive, é atrasado“. Você trata de forma tal
aquela cultura que para aquele ser humano só tem uma
saída: para que eu seja visto como bom, correto, como
padrão de alguma coisa, tenho que ficar igual a ele. Isso
não é escolha, é imposição. E quando não damos as
condições para que as comunidades indígenas possam
ter condições adequadas de escolha, estamos mais
uma vez repetindo o contato inicial, só que agora de forma sofisticada, e nem tão sofisticada assim, porque os
índios, lá do Mato Grosso, tiveram aprovado, aqui no
Congresso Nacional, na Comissão de Assuntos Sociais, um projeto de decreto legislativo da construção de
uma hidrelétrica dentro das suas terras, da Ponte de Pedra, sem que nenhum dos preceitos constitucionais tivesse sido observado em relação a seus direitos.
O que diz a Constituição de 88 nos seus arts.
231 215, 216, e assim por diante? Os índios têm o direito às terras que, simbolicamente ou do ponto de
vista da sua cultura e dos seus referenciais cosmológicos, identificam como sendo sua, de origem, que
formam a sua identidade – esse é um direito constitucional –, e qualquer construção dentro dessas terras
tem que obedecer ao seguinte aspecto: autorização
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do Congresso Nacional. Só que o investimento começou sendo feito – e 40% já foi feito, segundo o autor do
projeto, meu colega Senador Jonas Pinheiro – sem que
o Congresso tivesse dado a autorização. Mais ainda:
para tentar tornar legal o famigerado investimento, que
é necessário, precisamos ampliar a nossa política energética, não tenho dúvida, agora, não podemos fazer
isso de qualquer jeito, até porque não se faz isso de
qualquer jeito quando se trata da terra do branco. Aí,
para tornar legal o investimento ilegal, o Congresso Nacional, na Comissão de Assuntos Sociais e na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, fabrica outra
ilegalidade: dá a autorização, aprova o projeto de decreto legislativo do Senador Jonas Pinheiro sem que os
preceitos constitucionais que dizem que para se aprovar
o projeto precisa da anuência das comunidades. Não há
anuência da comunidade! Duas pessoas assinaram o
documento a favor e 82, contra. Prevalece a posição
dos dois que se dizem a favor. Precisa-se do estudo de
impacto ambiental. Não há estudo de impacto ambiental! Precisa-se da concordância do órgão indigenista
que, pela nossa legislação, é o tutor dos índios, a Funai
– nossos índios são tutelados. Não há essa concordância, segundo o documento expedido pelo próprio órgão.
Ou seja, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e a Comissão de Assuntos Sociais não seguiram
nenhuma das regras estabelecidas para a aprovação.
Estamos dando continuidade à mesma forma inicial de imposição da nossa cultura em detrimento da
cultura das comunidades indígenas. Eu gostaria de não
estar fazendo este discurso. Talvez se tivéssemos revertido aquela ilegalidade na Comissão de Assuntos Sociais eu não estivesse tão carregada desse sentimento
de que parece que tudo continua da mesma forma, apesar de ter vivido com radicalismo, na comemoração dos
500 anos na Bahia, em Coroa Vermelha, o drama que
foi de conhecimento deste País inteiro: nossos índios foram chicoteados, achincalhados, humilhados em uma
festa que poderia comemorar uma nova etapa da relação entre os dominados e aquele que dominou. Não foi
daquela vez que inauguramos um novo momento.
Aquela imagem não sai da minha cabeça quando me
reporto aos kaiovás, aos xavantes, aos urubus xavantes, aos índios da Bahia que estavam muito conscientes
e muito senhores de que a manifestação, no seu todo,
não chegaria ao lugar da comemoração. Eles diziam
que o Movimento dos Sem-Terra, a juventude e o movimento popular de um modo geral talvez não conseguissem chegar à praça. Pensavam que, em se tratando da
comemoração dos 500 anos, os índios chegariam. Cheguei a acreditar naquilo que eles estavam dizendo. Penso até que eles estavam dizendo aquilo porque pensavam: ”O nosso Presidente já não é mais um militar qualquer, é um sociológo; a nossa Primeira-Dama já não é
mais uma daquelas que fica fazendo chá e penteando
cabelo para ficar bonita nas solenidades, é uma an-
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tropóloga famosa. Vocês não passarão, mas faremos
a nossa manifestação“. Acreditando nisso, todos nós
ficamos atrás da passeata dos índios e marchamos
para o local da manifestação. Ledo engano! Ledo engano! A polícia do Comandante Miller, do Governo da
Bahia, reprimiu com violência tamanha os índios, que
eles foram os primeiros a receber as cacetadas e as
bombas de gás lacrimogêneo.
Assim, ainda não foi dessa vez e ainda não será
desta vez que venho a esta tribuna, no dia 19 de abril,
para dizer que já temos, pelo menos, uma postura que
leva em conta o que prescreve a Constituição de 1988,
que somos uma sociedade pluricultural, pluriétnica, que
deve respeitar as outras formas de existência.
E para respeitar as novas formas de existência,
não tergiversaremos dizendo que temos de pensar num
bom programa de educação, de saúde e de entretenimento. Tudo isso é importante, mas, para que os índios
continuem sendo índios, para que continuem sendo um
povo com condições de reproduzir, social, cultural, econômica e espiritualmente, é fundamental que as suas
terras sejam demarcadas; até porque eles não identificam como sendo suas terras todo o Estado brasileiro,
mas apenas uma pequena parte.
Nós, que nem éramos daqui, acreditamos que
tudo é nosso, por direito divino e sagrado. A qualquer
tentativa de mostrar que os que originariamente aqui
estavam têm direito também às suas terras, nós já dizemos que é terra demais; que isso é querer interferir
na soberania do nosso País. Nós fazemos esse discurso por não compreendermos que, para que os índios possam inclusive reivindicar saúde, educação e
outros benefícios, eles precisam, sim, das suas terras. Os que já têm terra, ótimo, graças a Deus, vamos
lutar pelas outras coisas! Os que não as têm, não basta dizer que é saúde e educação!
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Peço a
aquiescência da Mesa, nesta sexta-feira, com a presença
de poucos Senhores Senadores em plenário, às 11h13 da
manhã, quando não há mais ninguém inscrito...
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Senadora Marina Silva, trata-se de seguir o Regimento, apenas.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Exatamente.
Lembro quando o Senador Jáder Barbalho renunciou em função das denúncias de corrupção e quando
os Senadores José Roberto Arruda e Antonio Carlos
Magalhães o fizeram em função de problemas no painel
de votação. Lembro também quando o Senador José
Sarney veio fazer a defesa da Governadora Roseana
Sarney. Alguns falaram durante 50 minutos; outros chegaram a falar por duas horas, porque considerávamos
altamente relevantes as explicações que os Srs. Sena-

Sábado 20

05449

dores tinham que dar, e não seguimos o Regimento.
Entendo a preocupação de V. Exª, mas eu gostaria de
concluir, acreditando que é tão relevante essa problemática para o povo brasileiro quanto se defender das
denúncias de desvio de dinheiro público na Sudam.
A Folha de S.Paulo de 13 de abril deste ano
traz importante matéria.
”Questão Indígena. Casal de índios caiovás comete suicídio em Mato Grosso do Sul.
Em pouco mais de 24 horas, um casal de índios caiovás se suicidou ontem na Aldeia de
Tey Kuê em Caarapó (MS) a 240km de Campo Grande. Agora, são 22 casos de suicídio
entre os caiovás, este ano, mais da metade
do número registrado em 2001 – 43 casos.
Aracilda Gonçalves Vilhalva, 17, se matou na
quarta. O marido dela, Valdemar Verão, 29, se
matou pouco depois do enterro.“
Visitei essa comunidade. No dia em que lá estive um jovem de cerca de 25 anos cometeu suicídio.
Fiquei chocada porque, até aquele momento, já haviam ocorrido mais de 160 suicídios naquele povo. E
eles disseram-me que o balde de veneno estava em
uma moita e que tomariam o veneno, sim, se continuassem vivendo daquele jeito. E, neste ano, 22 pessoas, entre 14 e 30 anos, já se suicidaram! É a população jovem que se suicida, porque não vê perspectiva,
no meio da cultura branca, em viver uma vida que
consideramos o padrão ideal. No meio dos brancos,
são chamados de feios e preguiçosos, sendo-lhes
atribuídos todos os defeitos que a nossa cultura quer
impingir a essas comunidades. O jovem não suporta a
pressão e acaba cometendo o suicidando.
Não quero continuar a vir aqui, a cada 19 de
abril, ler que mais uma hidrelétrica foi feita na terra
dos índios sem a sua permissão; que mais um grupo
de índios kaiová se suicidou porque não tem terra, saúde, educação e, sobretudo, respeito.
No Dia do Índio, é fundamental estarmos atentos para a realidade de que existe a diferença entre as
nossas culturas. O respeito, a aceitação e uma relação
estabelecida no sentido da troca podem acontecer dentro dessa diversidade cultural, e não simplesmente pelo
fato de que isso pode nos trazer alguma vantagem. Quero que os índios existam como índios, que tenham
possibilidade de escolha e que não sejam obrigados a
assimilar o que pensamos ser bom para eles, em vez de
escolherem o seu próprio caminho.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
A SRA. SENADORA MARINA SILVA EM
SEU PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210 do
Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Luiz Otávio.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 197, DE 2002
Senhor Presidente,
Tendo em vista considerações ulteriores e sendo o primeiro signatário da Proposta de Emenda à
Constituição nº 37, de 2001, requeiro, nos termos do
art. 256 do Regimento Interno desta Casa, a retirada
da referida proposição que “altera os arts. 22, 37 e
144 da Constituição Federal para criar a polícia fazendária federal e extinguir a polícia ferroviária federal”.
Sala das Sessões, 19 de abril de 2002. – Senador Carlos Patrocínio, PTB – TO.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – O
requerimento lido será incluído em Ordem do Dia
oportunamente, nos termos do art. 256, § 2º, II, b, do
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Luiz Otávio.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 198, DE 2002
Requeiro, nos termos do art. 50, § 2º da Constituição Federal, combinado com o art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, sejam solicitadas
ao Senhor Ministro de Estado da Agricultura as seguintes informações:
1. Detalhamento anual e por estados
da situação dos convênios entre o Ministério
da Agricultura e os Governos estaduais e
municipais, firmados nos últimos quatro
anos, destinados à manutenção e ao desenvolvimento dos serviços do Sistema Unificado de Atenção à Saúde Animal e Vegetal, e
visando o controle e a erradicação da febre
aftosa nos rebanhos do País.
2. O detalhamento dos gastos realizados pelo Ministério da Agricultura com o pagamento de passagens aéreas e diárias para
o Secretário-Executivo do Ministério da Agricultura, Dr. Márcio Fortes de Almeida, em decorrência de seus deslocamentos para fora da
sede da instituição, desde o momento de sua
investidura no cargo e até a presente data.
3. As razões que motivaram as referidas viagens e a descrição dos resultados
auferidos em suas missões durante o período em que esteve ausente de Brasília.
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Justificação
Considerando que coube ao Governo brasileiro
enfrentar as conseqüências em nosso País da crise
instaurada mundialmente no setor pecuário, que levou-nos a uma árdua disputa com o Governo do Canadá para comprovar a qualidade da carne aqui produzida, é de se estranhar a ausência constante do
Senhor Secretário-Executivo no Ministério da Agricultura, pessoa essa a quem, em primeira instância,
cumpre estar à frente das ações que zelem pela qualidade da saúde de nossos rebanhos.
Essa ausência freqüente do Secretário-Executivo perante às questões que envolvem aquela Pasta,
interrompe a continuidade das ações de competência
institucional daquele Ministério e compromete, sobremaneira, a execução de projetos de prevenção e controle da febre aftosa nos estados federados.
Ademais, face aos reiterados comentários negativos que tenho recebido acerca da atuação do aludido servidor, pairam fortes suspeitas de que suas
ações no Ministério da Agricultura talvez não estejam
identificadas com os princípios éticos que devem nortear a conduta de um servidor público.
Por todo o exposto, visando preservar a imagem
da Instituição por meio da certificação da lisura das
atividades desenvolvidas pelo Secretário-Executivo
do Ministério da Agricultura, reputo ser da maior relevância a obtenção das referidas informações, de tal
sorte a fornecer a esta Casa os subsídios que irão balizar as ações do Parlamento brasileiro no sentido de
não permitir que as instituições democráticas do Brasil sejam objeto de abuso, pois o Ministério da Agricultura tem um compromisso com o País e cabe ao Congresso Nacional o papel fiscalizador das ações governamentais.
Sala das Sessões, 18 de abril de 2002. – Senador Tião Viana PT/AC.
(À Mesa para decisões.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – O
requerimento que acaba de ser lido vai à Mesa para
decisão, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, Senador Edison Lobão.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Pronuncia o
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, dentro de alguns dias, estaremos festejando
os 112 anos do início da data comemorativa do 1º de
Maio, instituído em 1890, por organizações operárias,
para lembrar a carnificina de que foram vítimas em
Chicago, no ano anterior, trabalhadores que reivindicavam a redução da jornada de trabalho.
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O ”primeiro de maio“ é uma data marcada, sobretudo, pela importante luta e reivindicação dos trabalhadores por direitos sociais. A cada ”primeiro de
maio“, novas reivindicações foram sendo colocadas
em pauta: liberdade para os sindicatos, salário mínimo, férias, descanso semanal remunerado, entre outros direitos. Tornou-se, assim, um dia-símbolo da luta
dos movimentos operários em todo o mundo.
No Brasil, a primeira vez que o ”dia do trabalho“
foi celebrado data de 1895, num manifesto organizado pelo Centro Socialista de Santos. Em 1917, quando a ”questão social“ era ainda vista como ”caso de
polícia“, estouraram as grandes greves operárias em
defesa da jornada de oito horas de trabalho, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. O movimento foi vitorioso e o governo decretou a redução da
jornada de trabalho.
Oficialmente, a data tornou-se feriado nacional
a partir de 1925, quando o então Presidente da República, Arthur Bernardes, reconhecendo a força dos
operários urbanos, baixou decreto estabelecendo o
1º de Maio como Dia do Trabalhador
Com o Presidente Getúlio Vargas, consolidou-se no Brasil a comemoração do 1º de Maio – ainda hoje, muitos confundem aquele decreto, consideram-no de Getúlio e não de Bernardes. Além dos pronunciamentos públicos e inúmeras festividades populares, Getúlio Vargas escolhia a data para anunciar, a
cada ano, medidas reivindicadas pelos trabalhadores.
A 1º de maio de 1940, instituiu, por decreto-lei, o salário mínimo de 240 mil réis, uma antiga reivindicação
desde a greve geral de 1917. Deu-lhe uma definição
que vigora até nossos dias, qual seja, a de que o salário mínimo deve corresponder a um valor que satisfaça as necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte do trabalhador.
Em 1º de maio de 1941, foi criada a Justiça do Trabalho. Em seguida, o Ministério do Trabalho, mais um
elemento que se pretendeu moderador para a modernização dos litígios entre patrões e empregados nos
instantes em que o Brasil iniciava o seu processo de
desenvolvimento industrial sob o impulso do Estado.
O ”1º de Maio“ transformou-se em nosso País, com
muita justiça, em feriado nacional. Abrange, nas comemorações, todo o povo brasileiro, sem distinguir as características ou as qualificações daquele que trabalha.
Em verdade, nos dias de hoje, todos os assalariados compõem o grupo social dos trabalhadores, reduzindo-se a passos largos a diferenciação dos tempos medievais entre o burguês e o trabalhador braçal ou artesanal.
O conceito de trabalhador não mais se restringe
ao operário clássico do setor de transformação nos
grandes centros urbanos. Hoje, só o setor terciário
abriga mais mão-de-obra que qualquer outro. São trabalhadores o micro e o pequeno empreendedor, o
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funcionário público, o feirante, o autônomo, o técnico
em informática, o executivo, o artista plástico, enfim,
uma infinidade de categorias e subcategorias espalhadas nos mais variados setores da economia.
O tema trabalho é hoje, portanto, universal pela
sua própria essência. A passagem a uma economia
de serviços foi possível principalmente por uma melhoria dos métodos tradicionais, isto é, aumentando o
rendimento da indústria mecanizada e racionalizando
cada vez mais a organização do trabalho. Os avanços
são inexoráveis. Compõem um processo histórico
inestancável. Qualquer coisa que possa ser feita melhor sem a mão-de-obra do homem será feita, suceda
o que suceder. É o progresso que a todos atinge.
Assim o demonstra a história.
No final do século XVIII, com a Revolução
Industrial, agravaram-se as condições de trabalho
exigidas dos operários. No Reino Unido, a primeira
nação industrializada do mundo, tornou-se demasiadamente penosa a situação do trabalhador das indústrias. Alongou-se a jornada de trabalho, empregaram-se mulheres e crianças inclusive em atividades
insalubres, reduziram-se salários. Não se preocupavam com a higiene nem com a segurança nos locais
de trabalho. Expandiu-se e generalizou-se no período
da Revolução Industrial o desemprego, então ocorrendo os movimentos chamados ludismos, que incitavam os trabalhadores à destruição de máquinas, tidas
como as causadoras do desemprego. Aí surgiram as
primeiras organizações operárias.
Sr. Presidente, estamos tratando de homenagear os trabalhadores em seu dia, fixado por lei, no Brasil, em 1º de maio. Esta Casa terá outras oportunidades de homenagear os trabalhadores, mas o faço
agora, já antecipando o que ocorrerá nos próximos
dias no Senado da República.
Muito obrigado a V. Exª.
SEGUE CONCLUSÃO DO PRONUN–
CIAMENTO DO SR. SENADOR EDISON
LOBÃO.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Agora, na
entrada do novo século, testemunhamos que as principais reivindicações dos trabalhadores, no correr desses
últimos 112 anos, foram conquistadas, muitas vezes a
ferro e fogo, e se tornaram uma realidade irremovível.
Hoje, as demandas são outras, sobrelevando-se, em quase todas as Nações, a angústia do desemprego. Os extraordinários avanços tecnológicos
na agricultura e na indústria provocam, no campo, o
êxodo rural e, nas metrópoles, a concentração da carência de postos de trabalho, com os trabalhadores
num e noutro caso substituídos pelas máquinas. É
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uma realidade que se transforma no mais grave problema em um mundo que se vai superpovoando.
Dar mais ênfase ao controle familiar passou a
ser uma providência importante a ser encarada pela
sociedade. Longe estamos do ano 402 a. C., quando
vigorou o aes uxorium, o imposto devido pelos solteiros para evitar o celibato e aumentar a natalidade...
Nos dias correntes, a China e a Índia, com as maiores
populações mundiais, acionam tentativas para o controle das famílias, pois aqueles países não terão condições de suportar o aumento indefinido dos seus povos. Nos Estados Unidos e em muitas Nações da Europa esse planejamento parece já se ter efetivado
pela conscientização da própria sociedade.
Quando se fala em planejamento familiar cristão, não se o entenda senão como uma iniciativa espontânea de casais responsáveis, que vislumbrem
ser a superpopulação um dos riscos para a redução
da qualidade de vida dos povos, notadamente dos trabalhadores assalariados.
Para levar de vencida o desastre do desemprego, não há outra solução senão a dos investimentos
em obras produtivas, que criam postos de trabalho.
Mas não se conseguirá jamais zerar o déficit de empregos sem a consciência de que se faz necessária a
espontaneidade do planejamento familiar.
Domenico de Masi, conhecido sociólogo italiano, autor de ”Ócio Criativo“, disse em entrevista a
”Veja“, a 27 de março passado:
“...Chegará o dia em que 100% do trabalho humano será intelectual. Atividades
perigosas, repetitivas e chatas serão feitas
por máquinas. Quando o trabalho é executado com a cabeça, ele anda sempre com
você, pode ser carregado para todos os lados e é possível fazê-lo no domingo à noite,
na praia ou enquanto se lava a louça.”
Os paradigmas macroeconômicos, acelerados
e transformados pelo avanço impressionante da tecnologia, mudam a cada dia. Mas as forças políticas
que sustentaram as posições progressistas do Governo brasileiro, nos últimos anos, sempre estiveram
atentas a estas questões, sempre apostaram no futuro, quando o assunto é o interesse do Brasil. Por isso,
tiveram que enfrentar os mais difíceis obstáculos daqueles que ainda não se deram conta das mudanças,
que não percebem a grande e revolucionária transição por que passamos.
Melhorar as condições de vida dos trabalhadores passa por novos paradigmas, novos e mais amplos conceitos de desenvolvimento humano. São inú-
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meras as instituições brasileiras, públicas e privadas
– sobre as quais já me estendi em discursos no Senado -, que promovem sucessivos cursos de treinamento e aperfeiçoamento de mão-de-obra. O Ministério do
Trabalho, atento aos novos tempos, há muito superou
o seu papel apenas de elemento moderador nos embates capital e trabalho. Hoje, em conjunto com outras
esferas do Governo Federal, atua como elemento
promotor do desenvolvimento e aperfeiçoamento da
mão-de-obra, capacitando-a a um mundo cada vez
mais competitivo. Complementa, assim, o importante
papel que o Ministério da Educação vem promovendo
junto à população, pois é nesta área que está o segredo para o desenvolvimento de qualquer nação.
O PLANFOR – Plano Nacional de Qualificação
do Trabalhador, iniciado em 1995, um dos mecanismos da Política Pública de Trabalho e Renda (PPTR),
no âmbito do FAT – Fundo de Amparo ao Trabalhador,
é um exemplo dessa atuação do Ministério do Trabalho. Estes projetos patrocinam diversos tipos de
ações destinadas a gerar trabalho e renda, melhorar
as condições de acesso ou permanência no mercado
de trabalho e proteger a pessoa desempregada. Oferecem a capacitação técnica e educacional dos trabalhadores, o seguro-desemprego, a intermediação de
mão-de-obra, o pagamento de abonos salariais, os investimentos produtivos, o crédito popular, a informação sobre o mercado de trabalho e a qualificação profissional. Em outras palavras, tratam de promover a
qualificação profissional como direito do trabalhador e
componente básico do desenvolvimento sustentado,
com eqüidade social.
Entretanto, qualificação profissional, em si e por
si mesma, não cria empregos, não promove o desenvolvimento nem faz justiça social. Mas é um componente indispensável de políticas públicas que visem a
tais propósitos, porque qualificação agrega valor ao
trabalho e ao trabalhador. Aumenta as chances de obter e manter trabalho. Amplia as oportunidades de geração de renda. Melhora a qualidade dos produtos e
serviços. Torna as empresas mais competitivas. Dá
mais competência ao trabalhador. E, por tudo isso, é
direito do trabalhador ter a oportunidade do seu aprimoramento profissional, em uma sociedade que quer
ser justa e democrática.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na comemoração desse “1º de Maio” de 2002, os nossos propósitos devem ser o de ampliar os parques industrial
e tecnológico brasileiro, coibir a especulação financeira, criar e facilitar a juros baixos as linhas de crédito
para investimentos produtivos, estabelecer um projeto
de reforma agrária coerente com os anseios da popula-
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ção, criar uma cultura de Estado voltada para a preparação de nossos trabalhadores e implementar fortes políticas sociais, medidas fundamentais para retomar o desenvolvimento do país e diminuir o número de pessoas
que vivem as agruras da exclusão social.
E para isso não precisamos de nenhuma revolução, não precisamos de pensamentos pessimistas,
de luta entre brasileiros, de acirramentos de disputas
corporativas. Basta uma atuação dinâmica das forças
vivas da nação voltada para o interesse nacional.
O mundo divide-se hoje entre países ricos e países pobres ou em desenvolvimento. Por isso, a luta
dos trabalhadores deve ser uma luta solidária pela
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união de todos os brasileiros, que aspiram legar às futuras gerações um País desenvolvido, que corresponda às riquezas com que foi aquinhoado pela natureza.
Este o espírito com que, neste ano, devemos comemorar o “1º de Maio”.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Não há mais oradores inscritos.
Sobre a mesa, expediente que será lido pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Luiz Otávio.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – O
expediente lido será publicado e remetido à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Os Srs. Senadores Mauro Miranda, Romero
Jucá e Lúcio Alcântara enviaram discursos à Mesa
para serem publicados na forma do disposto no art.
203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não poderia deixar de registrar um grande feito conquistado pelo meu Estado,
que se traduz na aprovação recente de um importante
empréstimo do BIRD. São, no total, 65 milhões de dólares que se destinam ao desenvolvimento rodoviário e de
transportes de Goiás. Sem dúvida, graças aos esforços
diuturnos que a bancada de meu Estado nesta Casa envidou, foi possível a aprovação desse empréstimo, que
nos garante um fôlego indispensável à realização do Projeto de Gerenciamento da Malha Rodoviária de Goiás.
Na verdade, é necessário reconhecer que, se
não fosse pelo empenho da representação da sociedade goiana neste Senado, o Governo de Goiás estaria, ainda hoje, a ver navios, em busca de explicações
evasivas para prováveis protelações. Isso se confirma
com transparência quando nos deparamos com os
atropelos administrativos pelos quais o Executivo de
meu Estado se vê constantemente cercado. Não pretendo com isso, evidentemente, desmerecer a devida
contribuição do atual Governo para o êxito do empréstimo junto ao BIRD, mas, sim, enaltecer o trabalho imprescindível dos representantes goianos no Senado para a obtenção dos recursos estrangeiros.
Nesse sentido, independentemente das divergências políticas e partidárias, o interesse da população do
Goiás prevalece acima de tudo. Dotado desse alto espírito público, os Senadores Iris Resende, Maguito Vilela
e eu, reunimos o melhor de nossa capacidade política
para a viabilidade da contratação dessa operação de
crédito externo junto ao BIRD. Mesmo não integrando
nem apoiando o partido do Governador de nosso Estado, a bancada do PMDB goiano não poderia ausentar-se desse inadiável compromisso, cuja natureza consistia em obter verbas para financiar a pavimentação de
cerca de mil quilômetros de rodovias e a construção de
outros trezentos quilômetros de rodovias estaduais.
Como bem ressaltou o ilustre Senador Maguito
Vilela, se quiséssemos protelar essa matéria, teríamos condições para tanto. Contudo, não era essa a
nossa intenção, nem essa a matriz de nossa índole.
Por entendermos que as rodovias goianas requerem,
com urgência, reparos de manutenção, de sinalização e de pavimentação, jamais cogitamos atrapalhar
a tramitação e a aprovação desse empréstimo. Pelo
contrário, como já afirmei anteriormente, se depender
do trabalho da bancada goiana no Senado, obras do
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calibre daquela que prevê, por exemplo, a duplicação
da rodovia que liga Goiânia a São Paulo estarão sempre com dotações financeiras asseguradas.
Em suma, parafraseando as palavras do notável
Senador Iris Resende, é com profundo espírito de
”goianidade“ que congratulo todo o povo de Goiás por
mais uma conquista rumo a seu inevitável destino: o
progresso e o desenvolvimento de sua gente. Desse
modo, tenho convicção de que os recursos oriundos
do BIRD serão multiplicados em benefícios para o
Estado, promovendo expansão de nossa produção,
conduzindo outros investimentos para a agroindústria, proporcionando, portanto, condições dignas de
vida para toda a sociedade goiana. Parabéns, Goiás!
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, penso que dois
registros devem ser feitos, nesta Casa e desta Tribuna, por ocasião da passagem do 19 de Abril, data
consagrada aos primeiros habitantes da terra que viria a ser chamada de Brasil.
Em primeiro lugar, saúdo a todos os povos indígenas espalhados por este nosso imenso País. São homens e mulheres que, com maior ou menor grau de integração, ajudam a compor nossa fisionomia como Nação. São homens e mulheres que, antes e depois da
chegada do colonizador europeu e do trabalhador africano, foram fundamentais para que conseguíssemos
fazer o que de melhor nossa História registra: uma cultura rica e plural, a trazer em si a marca da tolerância em
relação à alteridade e do respeito à diferença.
Impossível imaginar a singular forma de idioma
português com a qual nos expressamos sem o concurso
das inúmeras línguas indígenas. Impossível falar de uma
culinária brasileira sem que nela estejam presentes – em
determinados momentos de maneira absoluta – formas
e padrões alimentares dos primeiros habitantes de nossa
terra. Impossível imaginar algumas das mais autênticas
manifestações culturais da gente brasileira sem que nelas se apontem raízes e influências indígenas.
Esses povos sofreram, no corpo e na alma, as
rudes marcas do encontro com os colonizadores. Difícil, se não impossível, julgar, à luz dos conceitos de
nossos dias, atos praticados há séculos, atos esses
inspirados por crenças e valores tão distintos dos atuais. Ainda assim, é justo deplorar a violência praticada,
cabendo-nos, hoje, lutar para que não mais se repita
e, na medida do possível, para que sejam reparada.
Isso me leva, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
a focalizar a ação empreendida pela Fundação Nacional
do Índio, a nossa conhecida FUNAI. Fiel executora dos
princípios contidos na Carta de 1988, ela estabelece e
executa a política indigenista brasileira. Assim, volta-se
para a promoção da educação básica dos índios, para
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assegurar e proteger as terras por eles tradicionalmente
ocupadas e, ainda, para incentivar os estudos e levantamentos relativos aos grupos indígenas.
Além de sua sede em Brasília, a FUNAI se faz presente em todas as regiões brasileiras para bem desempenhar suas funções. Dez Postos de Vigilância e 344
Postos Indígenas dão o suporte de que o órgão necessita para, entre outras ações, gerir o patrimônio e fiscalizar
as terras indígenas. Nesse caso, é grande o seu trabalho
para impedir ações predatórias de garimpeiros, posseiros, madeireiros ou de quaisquer outros que, agindo dentro dos limites territoriais indígenas, possam representar
um risco à vida e à preservação desses povos.
Apesar das dificuldades de toda ordem que enfrenta rotineiramente, a FUNAI esmera-se por bem
cumprir sua delicada missão. São inúmeros os projetos de que participa, algumas vezes em parceria com
órgãos e instituições nacionais e internacionais, outras tantas contando apenas com seu pessoal e com
os recursos financeiros de que dispõe. Não raro, atua
com organizações não-governamentais.
Lembro, a propósito, estar a FUNAI plenamente
integrada a um dos mais importantes programas em
execução em nosso País, o Programa Piloto para a
Conservação das Florestas Tropicais do Brasil, o
PPG7, iniciado em 1990, a partir de decisão do chamado Grupo dos Sete – Alemanha, Canadá, Estados
Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. Um de
seus principais projetos, que conta com recursos administrados pelo Banco Mundial, é justamente aquele
de que faz parte a FUNAI. Trata-se do Projeto Integrado de Proteção às Populações e Terras Indígenas da
Amazônia Legal, o PPTAL, cujo objetivo consiste em
melhorar a qualidade de vida das populações indígenas e promover a conservação dos seus recursos naturais, mediante a regularização de suas terras e a
aplicação de medidas de proteção a essas áreas.
Tendo sempre por meta o desenvolvimento sustentável e a preservação cultural dos grupos indígenas, a FUNAI implementa, ainda, diversos outros projetos. Entre eles, poderia citar o projeto Krahô, iniciado em 1995, para aprimorar atividades agrícolas de
reduzido impacto ambiental e garantir a sobrevivência alimentar nas aldeias. Para que se possa avaliar o
significado desse projeto, lembro ter ele recebido, em
1998, o Prêmio Gestão Pública e Cidadania, concedido pela Fundação Getúlio Vargas.
Posso também citar, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o importantíssimo Projeto Tucum, no qual
FUNAI e instituições públicas de Mato Grosso – Universidade Federal, Prefeituras Municipais e Secretaria Estadual de Educação – unem-se para formar e
capacitar professores para atuarem junto às diversas
comunidades indígenas naquele Estado.
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Nessa mesma linha de apoio à educação escolar
indígena, agora no Rio Grande do Sul, a FUNAI uniu-se
a duas universidades gaúchas – a de Ijuí e a de Passo
Fundo – para executar o projeto Vãfy, cujo nome, extraído da língua Kaingang, em português significa ”artesanato“. Com ele, pretende-se, em quatro anos, formar
cerca de 100 professores habilitados a oferecer um ensino fundamental de boa qualidade às crianças indígenas, tendo como pano de fundo o compromisso com a
valorização da língua e dos costumes tradicionais.
De parabéns está a FUNAI, pelo trabalho que
desenvolve. Trabalho que já vem colhendo reconhecimento internacional, como se observou, por exemplo,
na Exposição Mundial de Hannover.
É agindo assim que a FUNAI contribui para a
edificação de uma Nação brasileira mais justa, mais
plural, mais cidadã.
Muito obrigado.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Bloco/PSDB – CE)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, neste País de
curta memória e de pouca persistência, em que bem
poucos eventos periódicos públicos ou privados, sobretudo no campo da política cultural, conseguem resistir
ao tempo, qualquer iniciativa que se mantenha viva ao
longo de dez anos merece aplauso. Tanto mais se esse
fato ocorrer longe dos grandes centros urbanos do Sul
do País, em um Estado ”distante das luzes“. É com satisfação, pois, que venho a esta tribuna para registrar
que a Universidade Federal do Ceará e a Casa Amarela
Eusélio Oliveira realizaram, ano passado, com o apoio
da Secretaria de Estado de Cultura e Desporto do Ceará e do Ministério da Cultura, a décima primeira edição
do Cine Ceará – Festival Nacional de Cinema e Vídeo.
Trata-se de um grande ciclo de eventos, durante
o qual, ao lado das mostras competitivas de filmes de
longa e de curta-metragem – cuja premiação vem ganhando, ano após ano, mais prestígio nacional –,
ocorrem outras promoções de caráter cultural, como
as mostras retrospectivas e, sobretudo, de integração
sociocultural de parcelas excluídas da população no
campo da informação cultural audiovisual.
De fato, 2001 foi o primeiro ano em que o Cine
Ceará abriu uma mostra competitiva de filmes de longa-metragem. Isso deve ser entendido como resultado da consolidação do prestígio e significação da
mostra competitiva de filmes de curta-metragem.
Os destaques entre os longas premiados foram
os seguintes: melhor filme, Janela da Alma, de João
Jardim e Walter Carvalho; melhor ator, Cláudio Jaborandi, por sua atuação em Latitude Zero, de Toni Venturi; melhor direção, Toni Venturi, por Latitude Zero;
melhor fotografia, Walter Carvalho, por Janela da
Alma; e melhor trilha sonora original, José Miguel
Wisnik, também por Janela da Alma. O prêmio de melhor atriz foi compartilhado por Cláudia Missura, Gra-
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ziella Moretto, Lena Roque, Olívia Araújo e Renata
Mello, por seus papéis em Domésticas.
Haviam sido previamente selecionados para
essa mostra competitiva seis filmes de longa-metragem, sendo três de ficção e três documentários.
Para a já tradicional mostra competitiva de filmes de curta metragem foram inscritos 270 filmes, de
vários Estados brasileiros. Desses, 31 foram selecionados para a mostra final. Dezesseis pertenciam à
categoria filmes, nas bitolas de 16 e de 35 milímetros,
sendo que quatro eram de produção cearense. Outros quinze curtas pertenciam à categoria vídeo, onde
quatro de produções cearenses.
Na categoria vídeo, o prêmio para o melhor curta ficou com Tuna Espinheira, por O bruxo del Borba; o de
melhor ator foi para Cláudio Jaborandi, por seu papel em
O prisioneiro, de Eric Laurence; o de melhor fotografia,
com Sanderlan Costa, por Chover, de Isabela Cribari,
Jane Malaquias e Cecília Araújo; o de melhor trilha sonora original com Fernando Catatau, por O prisioneiro.
Na categoria filme, o prêmio para o melhor curta
ficou com Marcus Vilar, por A canga; o de melhor ator foi
para Otávio Augusto, por BMW vermelho, de Reinaldo
Pinheiro; o de melhor atriz com Denise Weinberg, por
BMW vermelho; o de melhor fotografia, com Heloísa
Passos e Jacques Cheuiche, por Brennand, de Liz Donovan; o de melhor trilha sonora original com Flávio
Venturini, por Retrato pintado, de Joe Pimentel.
Entre os eventos propriamente cinematográficos paralelos às mostras competitivas, têm destaque
a Retrospectiva e Seminário com Zé do Caixão, a
Mostra do Cinema Cubano e a Retrospectiva do Cinema Cearense.
No primeiro desses eventos, tornado especialmente oportuno pelo trabalho recente do jornalista
André Barcinski sobre o polêmico cineasta, o próprio
José Mojica Marins, o Zé do Caixão, foi a Fortaleza para
uma retrospectiva de três de seus filmes de longa-metragem e mais um documentário em vídeo. O excêntrico
artista fez ainda uma demonstração e coordenou uma
oficina, acompanhada por oitenta alunos, onde discutiu
sua forma peculiar de interpretação em cinema.
Cerca de mil e quinhentos espectadores compareceram à retrospectiva de Zé do Caixão, que foi
ainda homenageado com o recebimento do troféu Eusélio Oliveira.
A Mostra do Cinema Cubano constituiu o início de
uma projetada vertente internacional do Cine Ceará.
Pretende-se fazer mostras temáticas de países cuja cinematografia seja pouco conhecida no Ceará, como é o
caso de Cuba, nação que, em um desses paradoxos da
mundialização, tem considerável proximidade cultural
com o Brasil e com o Nordeste em particular. Foram exibidos os filmes Lucia, de Humberto Solas; Se permuta,
de Juan Carlos Tabio; María Antonia, de Sérgio Giral; El
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brigadista, de Otávio Cortázar; e La bella del Allambra, de Enrique Piñeda Bernaet.
Com o objetivo de possibilitar aos amantes do cinema, sobretudo os mais jovens, o conhecimento da
produção cinematográfica do Estado nas últimas décadas, o Cine Ceará promoveu a Mostra Retrospectiva do
Cinema Cearense. Um expressivo público, de cerca de
três mil pessoas, compareceu aos cinco dias da mostra,
sendo que as escolas de primeiro e segundo graus das
redes pública e privada de Fortaleza, as universidades,
os grupos de terceira idade e as organizações sociais
receberam prioridade na entrada.
Os filmes exibidos foram: Um cotidiano perdido
no tempo e O último dia de sol, dois filmes de Nirton
Venâncio; O amor não acaba às 15:30 e Iremos a Beirute, filmes de Marcus Moura; O nordestino e o toque
de sua lamparina, de Ítalo Maia; Patativa do Assaré –
poeta do povo, de Jefferson Albuquerque Júnior;
Campo branco, de Telmo Carvalho; Cine cordel, de
Rui Ferreira; Uma nação de gente, de Margarita Hernández e Tibico Brasil; Tigipió, de Pedro Jorge de
Castro; O sertão das memórias, de José Araújo; e Corisco e Dadá, de Rosemberg Cariry.
Alguns desses filmes cearenses foram também
divulgados no âmbito da mostra Cinema no Bairro,
que levou a estrutura de exibição cinematográfica ao
público habitante da periferia da cidade de Fortaleza,
como os bairros Nossa Senhora das Graças, Serviluz, Dias Macedo, Tancredo Neves e Conjunto Ceará.
Em outra promoção com o objetivo de desenvolver
no público jovem o gosto e o interesse pelo cinema, foi incluída também a mostra O primeiro filme a gente nunca
esquece, que levou 3.600 crianças e adolescentes carentes dos projetos ABCs Comunitários e Vilas Olímpicas ao cine São Luís para três sessões do filme Tainá –
uma aventura na Amazônia, de Tânia Lamarca e Sérgio
Bloch. Para muitos desses jovens e crianças, foi de fato a
primeira visita a uma sala de exibição de filmes.
Para os mais velhos, a Mostra Terceira Idade
promoveu a ida ao cinema de idosos freqüentadores
de encontros regulares na periferia de Fortaleza. Foi,
para muitos desses cidadãos e cidadãs carentes, a
primeira ida ao cinema. Assistiram ao filme Milagre
em Juazeiro, de Wolney Oliveira.
Houve ainda outros eventos, como os seminários Cultura e memória e Som dolby, a mostra Olhar do
Ceará e o lançamento de dois livros: Maldito, de
André Barcinski e Ivan Finotti, sobre o cineasta Zé do
Caixão, e Orson Welles no Ceará, do pesquisador cearense Firmino Holanda.
Com o objetivo de expandir mais ainda a divulgação do evento e do cinema brasileiro e cearense, o
Cine Ceará de 2001 levou também ao interior do
Estado alguns dos filmes da mostra e divulgou todas
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as atividades por meio de uma página na rede mundial de computadores (Internet).
O público total do XI Cine Ceará, Sr. Presidente,
não contadas as mais de 12 mil visitas à página na
Internet durante a realização dos eventos, foi de
28.663 pessoas. Não posso imaginar medida melhor
do sucesso da iniciativa.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 11 horas e 30
minutos.)
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