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O Congresso Nacionaldecreta:
Art.1ºO s arts.215 e 216 do Decreto-Leinº

2.848,de 7 de dezem bro de 1940,passam a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 215. Ter conjunção carnal com
m ulher,m ediante fraude:

..............................................................
Art.216.Induzirm ulher,m ediante frau-

de, a praticar ou perm itir que com ela se
pratique ato libidinoso diverso da conjunção:

............................................................."

Art.2ºO art.231 do Decreto-Leinº2.848,de 7
de dezem bro de 1940,e sua rubrica passam a vigo-
rarcom a seguinte redação:

“Tráfico sexual
Art.231.Prom overou facilitara entra-

da, no território nacional, de pessoa que
nele venha exercera prostituição,ou a sua
saída para que vá exercê-la no estrangeiro:
(NR)

.............................................................
"

Art.3ºEsta leientra em vigorna data de sua
publicação.

Justificação
Nosarts.215 e 216 do Código Penal– CP,a ex-

pressão “m ulherhonesta”é um elem ento norm ativo
do tipo,ou seja,aquele que exige um a avaliação de
seusignificadojurídicoousocial.Em prim eirolugar,a
m odificação culturalocorrida entre a edição do CP,
em 1940,e ostem posatuais,pressupõe um a grande
variação do significado socialda expressão “m ulher
honesta”.Pensam os,m esm o,que seja m uito difícilo
estabelecim ento de um a avaliação hom ogênea des-
se significado nos tribunais hodiernos. Correm os,
dessaform a,oriscodetornarinaplicáveisostiposcri-
m inaisdessesartigos.

Ainda que fosse fácilessa definição,cabe per-
guntarse seria justa.Em que dim inuiria a culpabilida-
de e “reprobalidade”socialdosatos,se a m ulherfos-
se desonesta? Am bososdelitos,posse sexualm edi-
antefraudeeatentadoaopudorm ediantefraude,são
com etidos com uso de fraude contra a vítim a.O que
interessa à Justiça saberse ela leva um a “vida duvi-
dosa”? Está a leiquerendo isentarde culpa,ou exim ir
de punição o agente que com ete crim es contra pes-
soasde vida reprovável? Seria absurdo.Estaríam os,
indiretam ente,adotando o princípio herdado do siste-
m a jurídico colonialportuguês,felizm ente banido do
direito m oderno,que dizia terculpa presum ida quem
m anifesta conduta anteriorirregular(versari in re illi-

cita). Quala relação de causa e efeito no nosso
caso? Porse desonesta,teria a vítim a algum a res-
ponsabilidade pelo ato ilícito do agente?

Diriaaargum entaçãocontráriaqueavítim a“de-
sonesta”,nocasodoscrim esem tela,porforçadaex-
periência de sua vida irregular,deveria saber,a prio-
ri, das intenções do crim inoso.M as,nesse caso,se
isso forprovado no tribunal,não estaria tipificado o
delito,poisfaltariaoelem entonecessáriodafraude.A
fraude presum e m anteralguém em erro ou engano
m ediante m entira,artifício e ardil.Cabem perguntas
finais.Um a pessoa desonesta não pode serengana-
da? E se ela foiiludida,o ato fraudulento não seria,
ainda assim ,reprovável?

Julgam os pertinente a alteração pretendida
paraoart.231doCP,quedispõesobretráficodem u-
lheres,m odificandoaexpressão“tráficodem ulheres”
para“tráficodepessoas”,com oform adetornaratipi-
ficação m aisabrangente,incluindo a hipótese da prá-
tica do delito contra crianças e adolescentes de am -
bosossexos.

Essa preocupação cresce de im portância,
quando consideram os o fato de que vem aum entan-
do,nom undotodo,oscasosconhecidosdepedofilia,
inclusive com a form ação de redes internacionais de
exploração sexualde crianças.

Sala dasSessões,2 de junho de 1999.– Sena-
dora Luzia Toledo.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Código Penal

O Presidente da República,usando da atribuição
quelheconfereoart.180daConstituição,decretaase-
guinte Lei:

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

Posse sexual mediante fraude
Art.215.Terconjunção carnalcom m ulherho-

nesta,m ediante fraude:

Pena – reclusão,de 1 (um )a 3 (três)anos.

Parágrafo único.Se o crim e é praticado contra
m ulhervirgem ,m enorde 18 (dezoito)e m aiorde 14
(catorze)anos:

Pena – reclusão,de 2 (dois)a 6 (seis)anos.

Atentado ao pudor mediante fraude
Art.216.Induzirm ulherhonesta,m ediantefraude,

a praticarou perm itirque com ela se pratique ato libidi-
noso diverso da conjunção carnal:

Pena – reclusão,de 1 (um )a 2 (dois)anos.
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Parágrafo único.Se a ofendida é m enorde 18
(dezoito)e m aiorde 14 (catorze)anos:

Pena – reclusão,de 2 (dois)a 4 (quatro)anos.
....................................................................................

Tráfico de mulheres
Art.231.Prom overou facilitara entrada,no ter-

ritório nacional,de m ulherque nele venha exercera
prostituição,ou a saída de m ulherque vá exercê-la
no estrangeiro:

Pena – reclusão,de 3 (três)a 8 (oito)anos.
§ 1ºSe ocorrerqualquerdas hipóteses do § 1º

do art.227:
Pena–reclusão,de4(quatro)a10(dez)anos.
§ 2ºSe há em prego de violência,grave am eaça

ou fraude,a pena é de reclusão,de 5 (cinco)a 12
(doze)anos,além da pena correspondente à violên-
cia.

§ 3ºSe o crim e é com etido com o fim de lucro,
aplica-se tam bém m ulta.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (GeraldoM elo)–Osproje-
tos lidos serão publicados e rem etidos à Com issão
com petente.

Sobre a m esa,indicação que será lida pelo Sr.1º
Secretário em exercício,SenadorEduardo Suplicy.

É lida a seguinte:

INDICAÇÃO Nº 2 DE 1999
Na form a do art.224 do Regim ento Interno do

Senado Federal(cf.Seção IV),sugiro a esta Casa,o
patrocínio de um concurso de m onografias sobre o
Senado Federal.

O certam e teria por objetivo a dissem inação,
para o público externo, de conhecim entos sobre
esta Casa do Congresso através dos seguintes
conteúdos:

I)gênese da Câm ara Alta -escorço histórico:
II)fundam ento constitucionale ubicação no uni-

verso dostrêsPoderes;
III)prerrogativasde ação política;
IV)participação no processo legislativo e produ-

tosjurídicosexternados;
V)contributo do Senado para a vida política e

socialdo País;
VI)produtos de com unicação sociale atitudes

face à sociedade.

Proponhoqueoconcursosejaabertoaopúblico
em geral,sem qualquerdiscrim inação de autores e
restriçõesquantoafundoouform a.O únicobalizam en-
to,a viabilidade à divulgação am pla do produto.

O prêm io porvitória,a serfixado pela M esa Di-
retora,obedecerá às disponibilidades financeiras e
orçam entáriasdo Senado,de m odo a despertaro in-
teresse dos participantes e a exalçara qualidade do
produto literário.

Com issão Técnica,a M esa tam bém designará,
para operacionalização do Concurso e ações editori-
ais para reprodução dos textos vencedores, cujas
despesas serão assum idas,integralm ente,poresta
Casa.

SaladasSessões,1ºdejunhode1999.–Sena-
dora Luzia Toledo.

LEGISLAÇÃO CITADA

REGIMENTO INTERNO

RESOLUÇÃO Nº 93, DE 1970
Texto editado em conform idade com a Resolu-

çãonº18de1989,consolidadocom asalteraçõesde-
correntesdasresoluçõesposterioresaté 1998.

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

Art.224.Indicação corresponde a sugestão de
Senadoroucom issãoparaqueoassunto,nelafocali-
zado,sejaobejtodeprovidênciaouestudopeloórgão
com petente da Casa,com a finalidade do seu escla-
recim ento ou form ulação de proposição legislativa.

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

(À Comissão Diretora.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo M elo)– A indica-
ção será publicada e rem etida à Com issão Diretora.

A Presidência recebeu,do Banco Centraldo
Brasil,o Ofício nº 1.933/99,de 31 de m aio últim o,
através do qualencam inha ao Senado relação das
operações de crédito de Estados,do Distrito Federal
e de M unicípios,analisadas no m ês de m arço de
1999.

Esclarece,ainda,que foram autorizadasvinte e
um a operações de dívida fundada,vinte e quatro de
ARO,tendo sido,ainda,indeferidas quatorze opera-
çõesde dívida fundada e dezesseisde ARO,no refe-
rido período.

O expediente vaià Com issão de AssuntosEco-
nôm icos.(Diversosnº33,de 1999.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)–
Sr.Presidente,peço para serinscrito pois desejo fa-
zerum a com unicação inadiável.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo M elo)– V.Exª
ficainscritoe,naprorrogaçãodaHoradoExpediente,
terá assegurado o uso da palavra por5 m inutos,na
form a regim ental.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo M elo) – Há
oradoresinscritos.

Concedo a palavra,por20 m inutos,ao Senador
Ram ezTebet,porcessão do SenadorTião Viana.

O SR. RAMEZ TEBET (PM DB – M S.Pronuncia
o seguinte discurso.Sem revisão do orador.)– Sr.
Presidente,Srªs e Srs.Senadores,para quem há
algum tem po não ocupa esta tribuna,neste plenário,
envolvido que estam os com a responsabilidade de
presidir a CPI do Judiciário, não poderia iniciar o
pronunciam ento sem agradecer ao Senador Tião
Viana pela gentileza de perm itirque,em seu lugar,
por cessão, eu pudesse m atar a saudade desta
tribuna. E faço isso para festejar um m om ento
auspicioso neste País, um m om ento que vivem os
ontem no Centro-Oeste, particularm ente em M ato
Grosso do Sul, na região denom inada Bolsão
Sul-M ato-Grossense, m ais precisam ente no
M unicípio de Chapadão do Sul,no m eu Estado,o
Estado de M ato Grosso do Sul.

Sr.Presidente,Srªs e Srs.Senadores,ontem ,
nós deixam os de com parecere de presidira reunião
da Com issão Parlam entar de Inquérito, porque
entendíam os – e o nosso coração pediu – que
deveríam os estarem M ato Grosso do Sul.Até não
com preendo com o o fato vivido ontem não está
am plam ente noticiado na im prensa nacional,
tam anha a im portância econôm ica e socialpara o
desenvolvim ento deste País.

Sr.Presidente,Srªs e Srs.Senadores,lá no
Chapadão do Sul, estiveram presentes o M inistro
Eliseu Padilha,os Governadores de M ato Grosso do
Sul, José Orcílio dos Santos, e de M ato Grosso,
Dante de Oliveira,deputados federais,prefeitos da
região,esteSenadorqueocupaatribunaeoSenador
Blairo M aggi.Esse conjunto de pessoas,juntam ente
com a população daquela região,pôde viver,ontem ,
um instante m uito em ocionante, ao assistir a um
cortejo de 120 vagões,cada um deles com 6.000
toneladasdesoja,em purradosporduaslocom otivas,
tudo dentro da m ais absoluta técnica e da m ais
absoluta m odernidade, inaugurando, assim , o
prim eiro trecho da Ferro-Norte.São cerca de 310
quilôm etros de trilhos de estrada de ferro já
construídos, partindo da cidade que m ais produz
grãos em M ato Grosso do Sul,que é o Chapadão,e
chegando a Aparecida do Taboado, para ali
atravessar um a ponte rodoferroviária de quase 3

quilôm etros,a m aiorobra de engenharia em m atéria
de ponte neste País;e do lado de lá,em Rubinéia,no
Estado de São Paulo,encontra-se com a Fepasa.Ali,
o produto do trabalho dos agricultores pode chegar
ao Porto de Santoscom redução no preço do frete da
ordem de R$21,00 portonelada,tornando,portanto,
os nossos produtos m ais com petitivos no m ercado
internacionale gerando m aisdivisaspara o País.

Sinceram ente,não posso com preendercom o é
que um evento dessa grandeza não esteja sendo
com em orado pelo Brasil, este país carente de
desenvolvim ento e cujo desenvolvim ento tem que
partir do interior, com o tem os afirm ado reiteradas
vezesaquidesta tribuna.

Ontem ,Sr.Presidente,Srª e Srs.Senadores,
vim os um sonho tornar-se realidade.E dizíam os lá
que,quando um sonho fica só com um a pessoa,ele
não vira nada,m as quando esse sonho passa a ser
de m uitas pessoas, então ele se torna realidade.
Euclydes da Cunha, em sua fam osa obra Os
Sertões,jáprevia,jádecantavaanecessidadedessa
interligação, já falava nessa ligação ferroviária,
saindo de Cuiabá e chegando até o Porto de Santos.
E nós vivem os esse instante,Srs.Senadores,com
m uita em oção,porque vialium ex-SenadorporM ato
Grosso, Vicente Vuolo, que fez dessa luta a sua
bandeira nesta Casa,nos oito anos que aquiesteve,
lutou ferrenham ente para que esse sonho se
tornasse realidade. E prestam os a nossa
hom enagem alie querem os reiterardesta tribuna a
nossa hom enagem ao em presariado brasileiro,
nessa obra representada pela audácia, pelo tino
adm inistrativoepelosentim entocívicodoem presário
Olacyrde M oraes,que aliestava,Sr.Presidente e
Srs. Senadores, festejando aquela obra que ele
sonhou, inicialm ente, em fazer sozinho e, depois,
infelizm ente,não conseguindo esse intento,acabou
sendo realizada porum consórcio.

Então,Sr.Presidente e Srs.Senadores,ocu-
po esta tribuna para fazeresse registro.Foiem o-
cionante ver aqueles 120 vagões carregados e
perceberque ascoisaspodem andar– e estão an-
dando – e que o interiorproduz.Vinos rostos dos
agricultores daquela região a felicidade,brasilei-
ros vindos do Rio G rande do Sul,do Paraná,de
Santa Catarina, que adentraram o território
sul-m ato-grossense e, lá no Chapadão do Sul,
com a sua técnica,com o seu arrojo,tornaram
aquela região,antes inóspita,num a grande pro-
dutora de grãos.Agora,m ais incentivados e esti-
m ulados a prosseguirem nessa grande tarefa,
porque esse é o prim eiro trecho que está sendo
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inaugurado,com 310 quilôm etros de um totalde
1.200quilôm etros,quechegarãoem AltoTaquari,em
M atoGrosso,chegarãoem Cuiabáeunirão,portanto,
a Am azônia Legale o Centro-Oeste ao restante do
nosso País,favorecendo a agricultura brasileira,aju-
dando osnossosagricultores,o nosso progresso e o
nosso desenvolvim ento.

O M inistro Eliseu Padilha lá estava – S.Exªque
tantas vezes tem visitado o nosso Estado –
representando o Presidente da República,ao lado de
governadores,ao lado de deputadosfederais,e,pelo
SenadodaRepública,estavaoSenadorBlairoM aggi
e este oradorque está nesta tribuna.

Lem bro-m e,Sr.Presidente,que quando aqui
cheguei, em 1995, em um dos m eus prim eiros
pronunciam entos, pedi ao Governo Federal que
liberasse recursos para a construção da ponte
rodoferroviária ligando São Paulo a M ato Grosso do
Sul,atravésdosM unicípiosde Rubinéia a Aparecida
do Taboado; essa ponte, repito, é um verdadeiro
orgulho para a engenharia nacional.Estam os vendo
a concretização de um sonho de m uitos brasileiros,
de agricultores. Para observarm os a im portância
dessa obra, quando estiver inteiram ente pronta,
basta dizer que 50 m ilhões de hectares serão
incorporados ao setor produtivo nacional,gerando
riquezas e em pregos e trazendo, portanto, m ais
justiça sociala este Paístão carente.

Por isso,Sr.Presidente,ocupeiesta tribuna,
para festejaresta obra em um paístão carente,onde
se estabelece um a disputa pelo desenvolvim ento ou
pelo não-desenvolvim ento. E prefiro acreditar que
não existe essa disputa,m as existe a oportunidade
entre econom istas da hora apropriada para
increm entaro desenvolvim ento do nosso País.Vejo
que o Brasilnão pode esperarm ais.

Quãoim portantefoiver,Sr.Presidente,talobra,
e com o isso m exeu com o nosso sentim ento de
brasilidade,principalm ente em nósque sabem osque
oPaísviveem criseem todosossetoresdeatividade.
M as quando enxergam os, contudo, um a obra
daquele porte,daquela grandeza,não tem os dúvida
do progresso, do desenvolvim ento do Brasil e
voltam os anim ados para o trabalho,para continuara
luta em levarrecursospara essasregiõesque podem
darresposta,com o é o caso da região Centro-Oeste
do Brasil,que é a região que está pronta para dar
resposta aos grandes problem as que a Nação
brasileira enfrenta.

O Sr. Blairo Maggi ( – M S) – Nobre
Senador,V.Exªm e perm ite um aparte?

O SR. RAMEZ TEBET (PM DB – M S)– Com
m uita honra,Senador.

O Sr. Blairo Maggi (Sem partido – M S)– Sr.
Presidente,SenadorRam ez Tebet,de acordo com o
pronunciam ento de V.Exª,fica claro com o é difícila
divulgação das coisas boas, das obras úteis que
são realizadas neste País.A im prensa nacionalcos-
tum a trazer em m anchetes os fatos negativos que
ocorrem em qualquerparte do Brasil,porm ais re-
m ota que seja;os fatos ruins afloram com um a velo-
cidade inacreditável.Agora,os objetivos pelos quais
o País luta tanto,atrás dos quais corre tanto – com o
é o caso da inauguração dessa grande obra que
acom panham os – não têm ressonância na m ídia
brasileira; essa m esm a obra, cuja inauguração
acom panham os ontem , um a obra tão im portante
para o País,que vem sendo discutida desde o tem -
po de Euclides da Cunha,que passou pelo Senador
Vuolo,hoje o Sr.Olacyrde M oraes teve a coragem
de encarare levaradiante.Ela vem reduziros cus-
tos da produção de M ato Grosso do Sule de M ato
Grosso na ordem de m ais de 30% do transporte fer-
roviário.Com parado com o transporte rodoviário,ela
não tem a dim ensão ou não tem o respaldo da im -
prensa nacionalque deveria ter.Esse é um dos m a-
les,Senador,que,a m eu ver,tem o nosso País.Os
fatos ruins têm um a vitrine m uito m aior.Parece que
o Brasilé pautado no sentido de que a desgraça
deve sercolocada na vitrine,enquanto que o que é
produtivo e bom dem ora m uito para sercom preendi-
do;dem ora m uito para que a sociedade perceba.
Creio que,neste País,porm ais que tenha sido criti-
cado,porm ais que digam os que não se tenha de-
senvolvido,ocorre o contrário.Quem andou pelo in-
teriorcom o andam os ontem ,nobre Senador,perce-
beu,quando olhou para o rosto das pessoas que lá
estavam ,a em oção de veraquele trem .Com o dizem
os m ineiros,um trem m esm o,com 120 vagões,par-
tindo para o Porto de Santos.Isso foium a em oção
m uito grande.Fiqueim uito feliz de poderpresenciar
esse fato ao seu lado e de poderpresenciara felici-
dade que corria nas veias e na alm a do Dr.Olacyrde
M oraes,quando viu o seu sonho realizado;um sonho
de m uitosanos.Não é m uito fácilencontrarem presá-
riosdesse naipe e dessa qualidade,que encaram um
projeto e o levam adiante com todas as dificuldades
que o País atravessou nos últim os anos.Portanto,eu
gostaria de parabenizá-lo pelo seu pronunciam ento e
dizerque nós,de M ato G rosso,estam os ansiosos
para que essa ferrovia chegue efetivam ente em
Rondonópolis na época e no prazo program ados:
2001.Assim ,poderem os ajudar o Brasila cres-
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cer.Entendem os tam bém ,com o V.Exª,que o cres-
cim ento vem pela agricultura,vem pelo interior,haja
vista que,enquanto a indústria tem um PIB negati-
vo,enquanto a sociedade pensa que o País está
indo m al, ocorre o contrário com a agricultura.
Em bora o agricultoresteja indo m uito m alneste m o-
m ento,a agricultura com o um todo vaibem e m ostra
a sua potencialidade. Quero, repito, parabenizá-lo
pelo seu pronunciam ento e dizerque sou solidário
com essa questão do desenvolvim ento. Sou pelo
desenvolvim ento e não abro m ão disso,porque não
acredito que outro cam inho resolva o problem a do
nosso País.M uito obrigado.

O SR. RAMEZ TEBET (PM DB –M S)–Senador
BlairoM aggi,em verdade,esseapartesóenriqueceo
m eu pronunciam ento porque vem de V. Exª, um
em presário do ram o da agricultura que conhece o
sofrim ento do agricultor,que tem consciência do que
a agricultura pode trazerde divisas para este País,o
quanto a agricultura pode gerarde em pregos.

V.Exªfalou bem quando m encionou a em oção
dos que estavam ali presentes. Sabe por quê?
Falandonum alinguagem m uitosim ples,inauguração
deferrovia,detrens,120vagõesm odernos!Garanto,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, que 90% dos
Senadores que estão aquinunca presenciaram a
inauguração de um a ferrovia. Por quê? Porque a
ferrovia foirelegada ao esquecim ento.O transporte
m ais barato que existe praticam ente é o transporte
ferroviário.

Tem os um a rede ferroviária federal que foi
privatizada, e a concessão recaiu no Grupo
Novoeste,que,agora,passou sua concessão para
um outro grupo,de Bauru,no Estado de São Paulo.A
Corum bá,em M ato Grosso do Sul,não deu em nada,
piorou. Acabou o trem de passageiros, piorou o
transporte de cargas.

Em sum a,o transporte ferroviário,que é um a
das soluções para este País,sem pre foirelegado.
Vem os inauguração de ferrovias no cinem a, nos
film es antigos, quando os am ericanos procuravam
desbravarseusterritóriosincorporandotrilhosaochão.

Ontem , por exem plo, a em oção que V. Exª
sentiu eu sentitam bém ,assim com o toda população
e a classe política que lá se encontravam .Veja com o
esse interiorpode gerarrealm ente riquezas para o
nosso País.Falo,porexem plo,do m eu M ato Grosso
do Sul, que tem a hidrovia do Tietê-Paraná já
funcionando.

Hoje,se não fossem os afazeres,porque faltei
ontem ao Senado da República,eu estaria com o
M inistro dos Transportes num a cidade pequenina de

M ato Grosso do Sul,cham ada Porto M urtinho,para a
inauguração do seu porto fluvial com um
carregam ento de açúcar.

É algo fantástico o transporte interm odalque
existe na Região Centro-Oeste.O que falta,então?
Além de festejarm osisso,falta só pedirque o crédito
para quem planta seja m ais acessívele m ais barato.
Aí,então,não tenho dúvida nenhum a de que não
som enteoCentro-Oestecom ooutrasregiõesdoPaís
vão dar m ais do que estão dando para o nosso
progresso e para o nosso desenvolvim ento.

O que vim os ontem em Chapadão do Sul,
portanto,é um fato histórico.Com o V.Exªacabou de
falar, estam os vendo crises em todos os setores,
m as,ontem ,pôde-se dem onstrarque ainda há um
punhado de brasileirosque acreditam .E é para esse
punhado de brasileiros que quero prestar a
hom enagem m aissincera ao agricultorbrasileiro.

Antes de encerrar a m inha fala, quero
cum prim entar todo o grupo, o Consórcio da
Ferronorte,na pessoa do seu Presidente Executivo,
Antonio M aciel Neto. Cum prim entando-o,
cum prim ento todos aqueles que ajudaram e estão
ajudando nesse em preendim ento, que está
inconcluso,que ainda vaiserconcluído para chegar
no Alto Taquari,no M ato Grosso,e,assim ,interligara
Am azônia Legale o Centro-Oeste ao restante do
Brasil,ao Porto de Santose,portanto,ao m undo.

O Sr. Ney Suassuna (PM DB – PB)– V.Exªm e
concede um aparte?

O SR. RAMEZ TEBET (PM DB – M S) –
Concedo o aparte ao SenadorNeySuassuna.

O Sr. Ney Suassuna (PM DB – PB)– Senador
Ram ezTebet,ouvia V.Exªpela televisão do m eu ga-
binete e desloquei-m e para cá exatam ente para m e
solidarizarcom V.Exª.Essa conclusão a que V.
Exªse referiu,há poucosm inutos,de que a agricultu-
ra m erece ter crédito m ais farto,m ais fácil,é um a
verdade.Concordocom elaem gênero,númeroegrau.Não
fosse a agricultura,a crise brasileira estaria muito maisséria
nestemomento.É aagriculturaque,apesardetodasasdifi-
culdades,estáfazendocom quecumpramostodososíndices
queforam programadoseatéossuperemos.Acreditoquenão
hánenhumaáreaquerespondatãorápidoquantoaagricultura.
O Governo deveria termais carinho pela nossa agricultura.
Muitoobrigado.

OSR.RAMEZTEBET(PMDB–MS)–Agradeçooapar-
te de V.Exª,SenadorNeySuassuna,que,de outra região do
País,doNordeste,reconhecetambém eacreditaqueaagricultura
éumaalavancapropulsionadora,im pulsionadoradoprogres-
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so,do desenvolvim ento,com geração de em pregos e
com geração de rendas para o nosso País.

Assim , quero dizer, encerrando o m eu
pronunciam ento,que,no dia 26 de junho de 1995,
estive nesta tribuna para fazerum apelo ao Governo
Federal,no sentido de que ajudasse esse grande
projeto,a construção da ferrovia Ferronorte.Voltei
depois à tribuna para dar conhecim ento do
andam entodasobras.Hoje,estouaquiparaanunciar
a esta Casa,porque ninguém sabe – é isso,Senador
Ney Suassuna,o que estava reclam ando e reclam ei
no início do m eu pronunciam ento -, de um a obra
dessa envergadura,cuja inauguração passou quase
despercebida no cenário nacional. Positivam ente,
com o hom em público, isso m e parece
incom preensível. M as eu dizia que foram
inaugurados 310 km da ferrovia.Outros quilôm etros,
cerca de 900 ou 950km ,terão que serconcluídosaté
chegarem a Alto Taquari. E, se Deus quiser,
haverem os de retornara esta tribuna para festejara
conclusão total dessa im portante obra para o
desenvolvim ento da Am azônia Legal, do
Centro-Oeste e do Brasil.

Sr.Presidente,m uito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo M elo) – Por
perm uta com o SenadorAdem irAndrade,concedo a
palavra ao SenadorEduardo Siqueira Cam pos.V.
Exªdispõe de 20 m inutos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL–
TO.Pronuncia o seguinte discurso.Sem revisão do
orador.)– Sr.Presidente,Srªse Srs.Senadores,tive
a oportunidade de relatardesta tribuna,na data de
ontem ,um fato extrem am ente positivo ocorrido num
dia pordem aism arcante para a econom ia do Estado
do Tocantins,qualseja o ato da entrega pública ao
GovernadorSiqueira Cam pos e ao M inistro Sarney
Filho,na Cidade de Cam pinas,Estado de São Paulo,
com a participação da Em brapa e do INPE,de um
convênio financiado pelo Banco M undial,quando o
Estado de Tocantins pode m erecer todo um
m apeam ento ecológico e tam bém um estudo
prom ovido por técnicos da m ais alta com petência.
Utilizando-se das im agens de satélites,fizeram um
verdadeiro m apeam ento do Estado do Tocantins no
que se refere ao solo, clim a, à hidrografia, às
condiçõesbásicas.

Tenho insistido em trazerpara esta tribuna que
se trata de um a região extrem am ente propícia para
que o Brasil retom e sua vocação natural, o
desenvolvim ento por m eio da agricultura, da
agropecuária, da agroindústria, setores em que
tem os auto-suficiência. Dessa form a, não

dependeríam os dessa ciranda financeira e não
trilharíam os o cam inho, que tem dado grandes
prejuízos ao País,de entrarna disputa globalizada
com o que tem osde m aisfraco,a nossa m oeda.

Ontem ,com odisse,foium diaim portante.Hoje,
Sr.Presidente,quero relatarà Casa e ao País que o
Tocantinsestá pleiteando o avalda União para o que
estam os denom inando de Projeto Rivoli, um
financiam ento de m ais1.300 quilôm etrosde rodovias
pavim entadas e a construção de 8.500 m etros
quadrados de pontes,o que representa m ais de 170
pontes. O projeto será financiando por bancos
italianos e configurará o Tocantins,definitivam ente,
com o o grande Estado da produção nacional,
produtor de grãos, de aproveitam ento m últiplo de
suas águas,enfim ,um Estado que desponta,sem
dúvida algum a,com o um a dasgrandesvocaçõespara
o crescim ento e desenvolvim ento neste próxim o
século.

Digo isso, Sr. Presidente, baseado nas
estatísticas e em núm eros. Enquanto a m édia
nacionalde crescim ento do PIB,do Produto Interno
Bruto dos Estados, andou pela casa de 2,8% , o
Estado do Tocantinsvem crescendo a um a m édia de
7,8% ;portanto,trata-se de m aisdo que o dobro.

É im portante registrarque o Tocantinsvem con-
seguindo esse ritm o de desenvolvim ento de um a for-
m a diferente dos dem ais Estados, principalm ente
com relação ao que se deu com a Assem bléia Nacio-
nalConstituinte,quando da sua criação.Tem os al-
guns Estados, que eram Territórios, a exem plo
tam bém doDistritoFederal,quecontam com asuafolhade
pagamento,assuasdespesasdepessoal,totalmentecuste-
adaspelaUnião,com oesforçododinheirodocaixadoGo-
vernoFederal.

Não quero discutir,Sr.Presidente,porque,afinalde
contas,assim sedeucom oDistritoFederal,anossaCapital,
e com outros Estados.Isso foiuma opção.Foitido como
uma vantagem,mas,no Tocantins,quando do ato da cria-
çãodoEstado,além delutarmospelaeleiçãodireta,mesmo
que para um Governo de apenas dois anos,de lutarmos
pelaimplantaçãodanossaCapital,umacidadenovaepla-
nejada,também optamospornãoviveràscustasdaUnião,
principalmente no tocante a pessoal,a funcionalismo públi-
co.

O que a população brasileira assiste hoje é que a
grandemaioriadosEstadosbrasileirosestãopraticamenteinvi-
abilizadosem funçãodassuasdespesascom pessoal.Trago
sempre para esta tribuna essa firm e convicção de que esta-
mosdandoum exemploem nossoEstado,ondeafolhaanda
sempre em torno de 40% de com prom etim ento das suas
receitas,e lá fazem os um grande investim ento.Com
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esse dinheiro que sobra para o Governo investir,o
Estado já pôde entregarm aisde 300 tratoresagríco-
las para pequenas com unidades,para núcleos de
produção rural,para prefeituras,para entidades liga-
das a projetos de assentam ento,convênios com o
próprio Incra,e o Estado apóia os assentam entos já
existentes.

Agora,Sr.Presidente,depois desse profundo
estudo das nossas vocações, depois desse
levantam ento que dem andou m aisde doisanos,que
nos propiciou todas as condições para o
planejam ento,todas as condições para construirno
Estado de Tocantins,preservando as áreas naturais,
as nossas reservas,utilizando de um a form a m ais
racionale adequada os nossos recursos,estam os
trazendo a notícia de que o Governo do Estado do
Tocantins está em entendim entos bastante
avançados com esses bancos italianos, visando à
construção de 170 novas pontes e de m ais 1.300
quilôm etrosde estrada.

O interessante,Sr.Presidente,Srªs e Srs.Se-
nadores,é observarque nesse planejam ento,nesse
estudo que estam osfazendo com relação a todasas
nossas potencialidades,chegam os à conclusão de
que o Tocantins,devido a sua hidrografia,às suas
condiçõesnaturais,precisa de 2.000 pontes,a serem
construídas nos próxim os anos,para integrartodas
asregiões,para escoara nossa produção e para via-
bilizara infra-estrutura do nosso Estado.Pois bem ,
desses 2.000 a serem construídas,170 já estão pre-
vistas nesse projeto denom inado Rivoli,que espera
contarcom o avalda União – e com certeza nós ire-
m os obtê-lo,dada a viabilidade das nossos contas
públicas,dadasascondiçõesdo Estado do Tocantins
– para m archarm os,partirm os em busca das dem ais
condições de infra-estrutura que o nosso Estado ne-
cessita para crescer.

Realm ente, Sr. Presidente, é m uito im portante
para o Tocantinso investim ento nessa infra-estrutura.

Observávam os,tam bém desta tribuna,que das
dez grandes hidrelétricas a serem construídas em
nosso País,seis o serão no rio Tocantins.Isso de-
m onstra o potencialdaquele rio,que se apresenta
com o um dos fatores que garantirão o fornecim ento
de energia elétrica para diversosEstados,para o Dis-
trito Federal,para a região Centro-Sul,um a vez que
já integradoscom o linhão Norte-Sul,que traza ener-
gia de Tucuruíaté o sistem a Centro-Sul.Hoje,pode-
m ostera tranqüilidade de saberque toda essa ener-
gia que será gerada no rio Tocantinsjá tem a sua for-
m adeserintegradaàsdem aisRegiões.Veja,Sr.Pre-
sidente,que tem osTucuruíao norte,Serra Quebrada

ao sul,Serra da M esa,estam osem plena construção
dausinaLuísEduardoM agalhãese,aindaassim ,es-
tão previstas seis outras grandes hidrelétricas no rio
Tocantins.

Sr.Presidente,sem pre falam os com m uito oti-
m ism o deste Estado,porque,afinalde contas,desde
asuacriação,legitim adapelavontadedosSrs.Cons-
tituintesno ano de 1988,o Tocantinstem trazido para
o cenário nacionalgrande contribuição,a contribui-
ção de um a adm inistração m oderna,dinâm ica,de
planejam ento,que tem conseguido oferecerpara sua
população,além das condições básicas,da constru-
ção de sua infra-estrutura,program associais,já des-
critosporm im desta tribuna,com o o Projeto de Ren-
daM ínim a.EsseProgram aalcançatodosos139M u-
nicípiosdo Estado do Tocantins,num totalde 31.700
crianças,que já estão participando do program a de-
nom inado “PioneirosM irins”.

Portanto,Sr.Presidente,falo sem pre com m uito
otim ism o.Tragoparaestatribunaonossoorgulhoeo
desejo de verm osaquilo que estam osconstruindo no
nossoEstadoserepetirnosdem aisEstadosdaFede-
ração.Que possam os,aqui,trocarexperiênciaspara
que este Paísse torne verdadeiram ente m elhor.

É com otim ism o,com esperança,que,após o
exam e feito pela Secretaria do Tesouro Nacional,
pelo Banco Central,pelo M inistério da Fazenda,e
após a exposição de m otivos do SenhorPresidente
daRepública,esperoveraprovadoporestaCasaofi-
nanciam entopleiteadopeloEstadodoTocantinspara
aconstruçãodem ais1.300quilôm etrosderodoviase
para 170 novaspontes.

Portanto,Sr.Presidente,transm ito,desta tribu-
na,m eus cum prim entos a toda a equipe de planeja-
m ento do Governo do Estado do Tocantins pela data
de ontem e poresse profundo estudo,que perm itirá o
planejam ento da nossa econom ia para os próxim os
anos.Refiro-m e ao m apeam ento econôm ico e ecoló-
gico realizado e prom ovido pelo INPE e pela Em bra-
pa,em convênio com o Estado do Tocantins.Quero
aindam econgratularcom anossaequipedeplaneja-
m ento,que já apresentou àsautoridadesdo Governo
Federal,nos diversos M inistérios envolvidos,esse
projetoquehádetrazerm aisquilôm etrosderodovias
pavim entadas para o nosso Estado e a construção
dessaspontes.

Sr.Presidente,eraesseoregistroquepretendia
fazernesta tarde.

M uito obrigado.

O SR. BLAIRO MAGGI (Sem partido–M T)–Sr.
Presidente,gostariadem einscreverparaum acom u-
nicação inadiável.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo M elo)– V.Exª
ficainscritoem segundolugar,SenadorBlairoM aggi.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR)– Sr.Presi-
dente,tam bém peço a m inha inscrição para um a co-
m unicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo M elo)– V.Exªé
oterceiroinscrito.Am bos,naprorrogaçãodaHorado
Expediente,terão 5 m inutos,cada um ,para fazer
suascom unicações.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo M elo)– Tem a
palavra a Senadora Em ilia Fernandes.V.Exªdispõe
de 20 m inutos.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT – RS.
Pronuncia o seguinte discurso.Sem revisão da ora-
dora.)– Sr.Presidente,Srªs Senadoras,Srs.Sena-
dores,nestatarde,queroregistrararealizaçãodoV
Encontro do Fórum de M ulheresdo M ercosul,ocorri-
do de 23 a 25/05/99 em M ontevidéu,na República
Orientaldo Uruguai,onde participam os,juntam ente
com um a delegação com posta porm aisde 20 m ulhe-
resbrasileiras,coordenada pela Presidente do Capí-
tulo do Brasilno Fórum de M ulheres do M ercosul,a
Deputada M aria Elvira Ferreira,do Estado de M inas
Gerais.

Participaram do Encontro aproxim adam ente
250 m ulheres,dentre em presárias,políticas,sindica-
listas,educadorasdosquatro paísesdo Bloco Regio-
nal.

O Fórum de M ulheres do M ercosul,que tem
com o Presidente Regionala DrªLaura Velasquez,da
Argentina,e com o 1ªVice-Presidente um a brasileira,
aDrªÂngelaPratadeAssis,tem ,além dadireçãoRe-
gional,Capítulos nos quatros países,além de repre-
sentaçõesnocam popolítico,cultural,em presarial,la-
boral,ou sindical,ou de trabalho.

Esse Fórum foicriado em 1995,em BuenosAi-
res,com o resultado de um a grande jornada de m u-
lheres,onde foidiscutida a integração do M ercosul
sob a visão das m ulheres,tendo seus estatutos sido
aprovadosem 1997.

Sem dúvida,esse grupo de m ulheres,funda-
m entado na ação conseqüente de que as m ulheres
desejam – sem deixarde lado asquestõesda proble-
m ática de gênero – instalar,a partirda visão dasm u-
lheres,a discussão,a participação e a ação de todos
os setores da sociedade sobre a necessária presença
da m ulherno desenvolvim ento do M ercosul.

O Fórum contoucom apresençadeváriasauto-
ridades,com o a M inistra de M ulheres da República
do Paraguai;a Senadora do Paraguai,DrªIlda M aye-
regger;a Em baixadora da Costa Rica no Uruguai;o

M inistrodeRelaçõesExterioresdoUruguai;oEm bai-
xadordos Estados Unidos no Uruguai;o Diretordo
M ercosuldo M inistério de Relações Exteriores;tam -
bém anossaEm baixadasefezpresente,representa-
da pelo 1ºSecretário da Em baixada do Brasilno Uru-
guai;haviatam bém representantesdaUnifem ;aPre-
sidente da Central-GeraldosTrabalhadoresdo Para-
guai;a Coordenadora do Program a Interam ericano
de Prevenção à Violência (IIN),do Instituto Am erica-
no da Criança da OEA – Organização dos Estados
Am ericanos;representantes da União Européia e do
BID.Enfim ,estava m uito seleta e diversificada a pla-
téia.

Houveum am esaredondadaReuniãoEspecia-
lizadadaM ulherdoM ercosul,doGrupoM ercadoCo-
m um ,e o Brasil,que deveria terenviado um a m ulher
para representá-lo oficialm ente,infelizm ente não o
fez.

É im portante ressaltar,com o ponto positivo,a
atenção dispensada pelo Em baixador do Brasilno
Uruguai,Dr.Luiz Augusto Costa,pela Conselheira
Ana M aria Fernandes,bem com o pelo 1ºSecretário
da Em baixada,Sr.José Fernando Valim ,que deram
um a atenção especialaosParlam entarese à delega-
ção com o um todo.

Durante o encontro,foirealizada um a retros-
pectiva dasaçõesdo Fórum ,análise de data e critéri-
osparaacom posiçãodadiretoriaregionalenacional;
oportunidade em que eu, que ocupo a Vi-
ce-Presidência do SetorPolítico do Capítulo Brasil,
fuiconvidada e passeia integrara Direção Regional
do Fórum de M ulheres do M ercosul,na qualidade
de representante política no Brasil.

O Fórum de M ulheres do M ercosuljá realizou
cinco encontros internacionais.O prim eiro,no Uru-
guai;o segundo,no Brasil;o terceiro,no Paraguai;o
quarto,naArgentina;eoquinto–esteaquem erefiro
–,no Uruguai.O sexto Fórum será realizado aquino
Brasil,no ano 2000,em hom enagem ao nosso País.

Dentre asreuniõesespecíficasde trabalho do V
Encontro,cabe ressaltara questão laborale sindical,
cujo tem a escolhido denom ina-se “A m ulhere o m er-
cadodetrabalhointegradosobaLuzdaproblem ática
da igualdade de oportunidades”.

No setor em presarial,acentuou-se a sua dis-
cussão na questão das pequenas e m icroem presas
do M ercosule a ação das m ulheres em presárias em
cada região dosEstados-M em bros.

No setorpolítico – que foia M esa de que partici-
pei,inclusivefizum pronunciam ento,houveum deba-
te entre osquatro países–,a reunião foirealizada no
PalácioLegislativo,ondetratam osdaanálisedaação
dos governo e dos órgãos governam entais res-
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ponsáveispela defesa dosdireitosda m ulher(inclusi-
ve no Parlam ento)nospaíses-m em brosdo M ercosul
e sobre a questão da legislação,instrum entos e pla-
nos de ação.Esse grupo de trabalho foiim portante
tam bém porqueelesedesm em brouem doism om en-
tos: as m ulheres políticas e as representantes da
área cultural,educacional,acadêm ica,entenderam
que não se pode tratara questão M ercosulna visão
realista da verdadeira integração se não aproveitar-
m os a cultura e a educação desses povos,que têm
coisas sem elhantes e m uita riqueza; questão que
tam bém foitrabalhada visando a fortalecera dem o-
craciacom eqüidadedegêneroapartirdavisãocultu-
rale educacional.

Ficou ainda definido que,nos próxim os dias 13
e 14 de junho, será realizada um a reunião da
Diretoria Regionaldo Fórum no Paraguai,tam bém
com o continuidade da 2ªReunião Especializada,que
será realizada nos dias 11 e 12, que está sendo
organizada especificam ente pelo Paraguai.

O Fórum de M ulheres do M ercosulparticipará
de um outro im portante evento: a Conferência
Nafta-M ercosul– Im pacto Sobre as M ulheres,a se
realizarem outubro deste ano no Canadá.

Quero registrar, Srs. Senadores, parte do
pronunciam ento que fiz durante m inha participação
nogrupopolítico.Naocasião,afirm eiqueadim ensão
hum ana do processo de integração do Cone Sulé
m uito pouco percebida pela sociedade em geral.
Reflexo típico de tal atitude é a concepção
generalizada de que o M ercosulseria um projeto
m eram ente com ercial destinado a dar vazão aos
interessesdocapitaledasem presastransnacionais.

Conduto,se considerarm oso M ercosulm aisdo
que um a m era união aduaneira, um verdadeiro
instrum ento de desenvolvim ento da produção e de
incentivo à com petitividade da econom ia brasileira,é
preciso adm itirque o alcance de tais m etas exige a
m odernização de nosso sistem a produtivo, o que
com preende a atualização não só da base
tecnológica com o tam bém dasrelaçõesde trabalho.

Não há dúvida de que o M ercado Com um do
Cone Sul é um a realidade política e um fato
econôm ico da m aiorrelevância no cenário m undial.
Entretanto, para que seja tam bém um a realidade
socialincontestável,não se poderá perm itirque sua
capacidadeprodutivasejaafetadaporprocedim entos
discrim inatórios e obsoletos em relação à m ulher,
cuja participação é indispensávelnum processo de
desenvolvim ento m oderno,equilibrado e justo.

No que se refere aos direitos da m ulher e à
garantia de sua igualdade nas relações fam iliares e

laborais, verificam -se notáveis divergências nos
sistem asjurídicosinternosde cada Estado-m em bro.

A presença dessas disparidades m ostra a
necessidade de um a unificação em nívellegislativo.
No estágio em que se encontra o nosso projeto
integracionista do Cone Sul,m uito distantesestam os
de um a condição supranacional. No entanto,
relativam ente à m ulhere à fam ília,vislum bra-se um a
harm onização m ais viável, dadas as afinidades
históricas no que se refere à inserção da m ulher,
com o fator produtivo, no processo de
desenvolvim ento econôm ico dospaísesenvolvidos.

Vale ressaltar,por outro lado,que a Am érica
Latina não seguiu o m odelo econôm ico dos países
industrializados,onde a m aiorinserção dasm ulheres
no m ercado de trabalho ocorreu em período de m aior
crescim ento econôm ico e escassezde m ão-de-obra.
NaAm éricaLatina,aocontrário,foiacriseeconôm ica
quelevouum enorm econtingentedem ulheresparao
m ercado de trabalho e essa ação provocou um
significativo crescim ento da População
Econom icam ente Ativa – PEA fem inina,som ada à
m ão-de-obra m asculina.

M esm o assim , sabem os que a m ulher não
passou a ser considerada im portante geradora de
renda,porrazões culturais que todos conhecem os,
que vêm identificando ainda o trabalho da m ulher
com o um a m odalidade com plem entarà do hom em e,
conseqüentem ente,m enosrem unerada e até m enos
prestigiada.

Poroutro lado,registram os ainda que o Brasil
está enfrentando profundas dificuldades do ponto de
vista econôm ico,político e social,resultado dasaltas
taxas de juros do m undo e do atrelam ento sem
precedentes ao capital especulativo internacional,
com sérias repercussões em todos os cam pos da
sociedade brasileira.

Em conseqüência dessa brutalrecessão que
atinge a econom ia nacionalem todos os setores,o
Brasilé o quarto país do m undo em núm ero de
desem pregados, já chegando perto de 20% da
populaçãoeconom icam enteativa.É um asituaçãode
tam anha gravidade que,neste ano,o desem prego é
tem a da Cam panha da Fraternidade,prom ovida pela
Conferência Nacionaldos Bispos do Brasil– CNBB,
não apenas apontando para o fato da dim inuição do
trabalho,m asnosperguntando o porquê disso.

A ideologia neoliberal patrocinadora dessa
crise, que construiu e referendou o dom ínio, sem
dúvida, selvagem do m ercado sobre as nossas
sociedades,foiproposta em 1990,em W ashington,
porrepresentantes do governo norte-am ericano,do
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Banco M undiale do FM I,que realm ente fizeram com
que se estabelecesse essa política em vários países
da Am érica.

Lem brei tam bém que a Conferência
Internacionalda M ulher,realizada na China em 1995,
já alertou e reconheceu que aspropostasneoliberais
expressas – segundo o Docum ento de Beijing – nas
políticas m acro e m icroeconôm icas, incluindo o
reajuste estrutural,nem sem pre foram desenhadas
levando-se em conta seus im pactos sobre as
m ulheres e as m eninas,especialm ente aquelas que
vivem na pobreza.

E,aliados aos aspectos legais e econôm icos,
m uitos outros fatores de ordem educacional,cultural
e política estão relacionadoscom o desenvolvim ento
socialda m ulherna Am érica do Sule poderão,sem
dúvida, ser um notável im pulso ao M ercosul, na
m edida em que asprópriasm ulheresparticipem m ais
ativam ente dessasquestões.

Fizem os um a série de questionam entos em
relação ao acesso,à distribuição educacionalpara a
m ulher, à sistem ática utilizada pelas em presas
quantoaocuidadocom asm ulheres,noqueserefere
a creches,ao atendim ento à educação.Registram os,
concluindo, que a situação de desigualdade e
injustiça em que vivem nossos povos resulta do
processo histórico de atrelam ento aosinteressesdos
poderosos grupos econôm ico-financeiros
internacionais, estreitam ente ligados a grupos
nacionais desvinculados da realidade social e
despidos do espírito patriótico, em um a de suas
variáveism aisgraves,que é a discrim inação política,
social, econôm ica e culturalque recaisobre nós,
m ulhereslatino-am ericanas.

A realidadeatual,portanto,im põequeapresen-
ça dasm ulheresnoscentrosde decisão política seja
ainda m aisefetiva e eficiente,advertindo sobre a gra-
vidade da crise,denunciando os desm andos e apre-
sentando propostas.M aisdo que nunca,a conquista
deigualdadedegênero,além dasquestõespontuais,
passa pela m udança radicalda atualpolítica econô-
m ica e dos seus trágicos desdobram entos sociais e
políticos.

Afirm am os que nós,as m ulheres do Brasil,da
Argentina,do Uruguai,do Paraguaie outros países,
tem osa grande responsabilidade de,ao lado dassu-
gestõese propostaseconôm icas,inserirnosdebates
a sensibilidade,o espírito coletivo,a fraternidade,o
hum anism o e o senso m aisprofundo de igualdade.

Poroutro lado,cham am osa atenção para o do-
cum ento final,resultante dos trabalhos em grupo –

pedim os,inclusive,o registro,nosAnaisda Casa,de
um docum ento intitulado “O fatorinstitucional– a pró-
xim a tarefa do M ercosul”-,e o resultado pontualdas
questõesque lá ficaram definidas.

Entre as propostas m ais significativas se des-
tacam :

– Com patibilizara legislação preventiva da vio-
lênciafam iliar,propondoum currículoescolarondese
incluam tem assobre a violência,assim com o a regu-
lam entaçãodanão-violêncianosm eiosdecom unica-
ção;

– Prom overa criação de m ecanism os de ação
afirm ativa para assegurara participação efetiva da
m ulhernosespaçosde decisão política;

– Agilizara adequação das legislações aos no-
vos paradigm as em relação ao m ercado de trabalho
para que contem plem projetos com novas alternati-
vas e perspectivas de trabalho para essa grande
m ão-de-obra hoje desem pregada;

– Oferecerassessoram ento quando se im ple-
m entem osm ecanism osdossegm entosdosdireitoscon-
sagradosnoAcordoSocialLaboraldoM ercosul,paraque
se priorize a verificação do cum prim ento pelospaísesdo
princípio da não-discrim inação em razão do sexo;

– Prom over,em nívelregional,ações que favore-
çam o acesso ao crédito dasm édiase pequenasem pre-
sas,atravésdadestinaçãodefundosedelinhadecrédito,
fom entando a sim plificação de trâm iteslegais;

–Criarum organism odeestruturasupranacionalde
consulta,assessoram entoeresoluçãodeconflitos,princi-
palm entedasm édiasepequenasem presasdoM ercosul,
paraqueagilizeeresolvaobjetivam enteosproblem asdo
setor.

Poroutro lado,destacou-se,à luz da problem ática
daigualdadedeoportunidades,anecessidadedeprom o-
vera participação dasm ulheresno Subgrupo 7,que é o
grupoindustrial,eSubgrupo10,queéolaboral,doGrupo
M ercadoCom um doM ercosul,grupooficialexistentenes-
se país.

Finalm ente,aotérm inodoencontro,aprovou-seum
docum entorelativoaofatorinstitucionaldoM ercosul,e,no
m esm o,destaca-se que,em bora na atualidade osm em -
brosdoM ercosulcontem com apossibilidadederecorrer
aum tribunalarbitralparadirim irassuasdiferenças,oes-
tadoavançadodoBlocoRegionalearealidadequeexiste
hoje no com ércio internacionaltornam indispensávela
criaçãodeinstituiçõesperm anenteseflexíveisqueas-
segurem a resolução ágilde conflitos,perm itam a partici-
pação de todos os setores da sociedade e definitiva-
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m ente garantam a viabilidade do M ercosulem lon-
go prazo.

Assim m esm o, apesar da convicção
generalizada que considera que o M ercosulé um
processo econôm ico, m arcam os a nossa posição,
qualseja a de acreditarm os que o m esm o não pode
lim itar-se exclusivam ente a essa área. M uito pelo
contrário,o M ercosulprecisa serum a realidade que
avança para form as de integração que englobem
aspectossociais,laborais,culturaise políticos.

Nesse sentido, o Fórum de M ulheres do
M ercosulconsideraque,paraalcançarditarealidade,
surge a necessidade de um a adequação perm anente
da estrutura institucionaldo M ercosulque contem ple
a dem anda da sociedade.

Nesse sentido,Sr.Presidente,quero solicitar
que todasaspropostase docum entosque não estou
lendo na íntegra,bem com o nosso pronunciam ento,
sejam publicados nos Anais da Casa, na sua
totalidade.

Quero dizertam bém que toda a docum entação
que recebem os será encam inhada à Direção do
M ercosul. Vam os enviá-la tam bém à Com issão
Parlam entar Conjunta do M ercosul do Congresso
Nacional, ao Conselho Nacional dos Direitos da
M ulherdo nosso País e ao M inistério das Relações
Exteriores,para que haja um a ação integrada na sua
im plem entação.

Já que estam os falando de M ercosul,registro
tam bém a expectativa em torno de dois tem as que
foram m uito discutidos,em bora não oficialm ente,nos
bastidoresdesse encontro de m ulheresdo M ercosul:
um deles se refere à questão da dolarização da
m oeda argentina,que é um assunto com plexo,sobre
o qualainda há m uitasposiçõesdivergentes;o outro
está relacionado a essa reunião que será realizada
noRiodeJaneiro,acham adaCim eiraAm éricaLatina
União Européia.

V.Exªs sabem que,em 27 e 28 de junho,49
governantesde paísesda Europa,da Am érica Latina
e do Caribe vão reunir-se no Rio de Janeiro num
encontro em que – segundo a im prensa – haverá
espaços para a discussão de tem as políticos e
econôm icos,com o,porexem plo,a consolidação e o
aperfeiçoam ento da dem ocracia nos continentes;o
fortalecim ento dos sistem as judiciários; a questão
dosdireitoshum anosedasegurança;alutacontraas
drogas; a reform a no atual sistem a das Nações
Unidas;o crescim ento sustentado das econom ias;o
acesso a m ercados e fluxos financeiros e de
investim entos.

A expectativa é grande.Sabem os que,hoje,o
M ercosulabrange um a população de 211,2 m ilhõesde
pessoas.Delefazem partequatropaísesoficialm ente,e
m aisdoisestão em encam inham ento.Engloba um PIB
de US$1,108 trilhão,um PIB percapita da ordem de
US$5.330eum déficitcom ercialdeUS$15,724bilhões.
Com relação à União Européia,V.Exªs conhecem os
dadose sabem da sua im portância.

O Fórum das M ulheres do M ercosulé um órgão
de assessoram ento,regulam entado em lei,do Grupo
da Reunião Especializada de M ulheres do M ercosul.
Desde o ano de 1998,porm eio de um a resolução,foi
aprovado que o Fórum de M ulheresdo M ercosuldeve
assessorar,apoiare sugerirpropostasa serem discuti-
dasnoâm bitodosórgãosoficiaisdoM ercosul.É im por-
tante que se registre esse fato.

Osdadosespecíficosque estão em nosso relató-
rio–nãoentram osem m aioresdetalhes–,ressaltam os
que são do m aisalto significado.Acredito que a Presi-
dente do capítulo do Fórum de M ulheres do M ercosul
doUruguai,aDrªNellyM organt–quefoiquem sedioue
coordenouoencontro–,ficoualtam entesatisfeita,um a
vezqueforam atingidososobjetivosaqueesseencon-
tro se propôs.

Cum prim entooFórum equerodizertam bém que,
em todos os Estados brasileiros,estão sendo cham a-
das aquelas m ulheres – políticas,educadoras,em pre-
sárias,sindicalistas– que queiram tom arum m aiorco-
nhecim entoarespeitodessaentidadeequepossam fu-
turam ente,inclusive,organizá-la em seusEstados.

O Estado de M inasGerais,realm ente,é o Estado
em que está m elhororganizado esse trabalho,que foi
feitoapartirdaDeputadaM ariaElvira,quefoiapioneira
nessa participação do Brasilno Fórum de M ulheresdo
M ercosul.Estam osagora levando-o ao Rio Grande do
Sul,nosso Estado,m asquerem osdialogarcom outros
Estados,casoestesdem onstrem interessedeseincor-
porarnessa luta e nesse espaço de debate referente à
questãodoMercosul.

Sãoessasasconsideraçõesqueeugostariadefazer,Sr.
Presidente.

Muitoobrigada.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE A SRA.
SENADORA EMILIA FERNANDES EM SEU
PRONUNCIAMENTO:

AdimensãohumanadoprocessodeintegraçãodoCone
Sulémuitopoucopercebidapelasociedadeem geral.Reflexotí-
picodetalatitudeéaconcepçãogeneralizada,dequeoMer-
cosulseria um projeto meramente comercial,destinado a dar
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vazão aos interesses do capital e das em presas
transnacionais.

Contudo,se considerarm os o M ercosul,m ais
que um a m era “união aduaneira”, um verdadeiro
instrum ento de desenvolvim ento da produção e de
incentivo à com petitividade da econom ia brasileira,é
preciso adm itirque o alcance de tais m etas exige a
m odernização de nosso sistem a produtivo, o que
com preende a atualização não só da base
tecnológica com o tam bém dasrelaçõesde trabalho.

Não há dúvidas de que o M ercado Com um do
Cone Sul é um a realidade política e um fato
econôm ico da m aiorrelevância no cenário m undial.
Entretanto,para que seja,tam bém ,um a realidade
socialincontestávelnão se poderá perm itirque sua
capacidadeprodutivasejaafetadaporprocedim entos
discrim inatórios e obsoletos em relação à m ulher,
cuja participação é indispensávelnum processo de
desenvolvim ento m oderno, equilibrado e justo. No
que se refere aos direitos da m ulhere à garantia de
sua igualdade nas relações fam iliares e laborais,
verificam -se notáveis divergências nos sistem as
jurídicosinternosde cada Estado – M em bro.

A presença dessas disparidades m ostra a
necessidade de um a unificação em nívellegislativo.
No estágio em que se encontra o nosso projeto
integracionalistadoConeSul,m uitodistanteestam os
de um a condição supranacional. No entanto,
relativam enteàm ulhereàfam ília,aharm onizaçãose
vislum bra m aisviável,dadasasafinidadeshistóricas
no que se refere à inserção da m ulher,com o fator
produtivo, no processo de desenvolvim ento
econôm ico dospaísesenvolvidos.

Vale ressaltarque a Am érica Latina não seguiu
o m odelo econôm ico dos países industrializados,
onde a m aiorinserção da m ulherno m ercado de tra-
balho ocorreu em período de m aiorcrescim ento eco-
nôm ico e escassezde m ão-de-obra.

Ao contrário, na Am érica Latina, foi a crise
econôm ica que levou um enorm e contingente de
m ulheres para o m ercado de trabalho e essa ação
provocouum significativocrescim entodaPopulação
Econom icam ente Ativa – PEA fem inina,que,som a-
da ao trabalho inform al,é superiorà PEA m asculina,
na região abrangida pelo M ercosul.

M esm oassim am ulhernãopassouaserconsi-
derada im portante geradora de renda,por razões
culturaisque vem identificando o trabalho da m ulher
com o um a m odalidade com plem entarà do hom em
e,conseqüentem ente,m enorrem unerada.Pode-se
acrescentar,ainda,que a tradição ibero-hispânica
legou à região a idéia da divisão do trabalho dando

privilégios para o hom em e subordinação para a
m ulher.

Poroutro lado,registram os ainda que,o Brasil
está m ergulhando em um a crise econôm ica,resulta-
do dasm aisaltastaxasde jurosdo m undo e do atre-
lam ento sem precedentesao capitalespeculativo in-
ternacional,com sérias repercussões em todos os
cam pos da sociedade brasileira.

Hoje,em conseqüência da brutalrecessão que
atinge a econom ia nacionalem todos os setores,o
Brasilé o quarto país do m undo em núm ero de de-
sem pregados,já chegando perto dos 20% da popu-
lação econom icam ente ativa.Dentre essa im ensi-
dão de brasileiros jogados na m iséria,sem dúvida,
estão m ilhões de brasileiras,de m ulheres de todas
as idades,do cam po e da cidade,que perderam
seus em pregos ou sequer conseguiram entrar no
m ercado de trabalho.É um a situação de tam anha
gravidade que,neste ano,o desem prego é tem a da
Cam panha da Fraternidade,prom ovida pela Confe-
rência Nacionaldos Bispos do Brasil– CNBB.Diz
Dom Luciano M endes:“A Cam panha da Fraternida-
de não aponta apenas para o fato da dim inuição de
trabalho,m as nos pergunta o porquê disso”.

A ideologia neoliberalpatrocinadora dessa cri-
se,que construiu e referendou o dom ínio selvagem
do m ercado sobre nossas sociedades,foiproposto,
em 1990, por representantes do governo nor-
te-am ericano,doBancoM undialedoFM I,queforjou
um novo m odelo para as econom ias lati-
no-am ericanas.Era um a plataform a na qualconsta-
va a defesa do Estado m ínim o,com forte redução
dasdespesaspúblicas;aprivatizaçãodasem presas
e de todasasinstânciasestatais;o controle da infla-
ção;a severa redução dosgastossociaisem prolda
austeridade m onetária;a flexibilização das relações
do trabalho com a perda de direitos sociais,previ-
denciários e trabalhistas,conquistados pelos traba-
lhadores;e a abertura dasnossaseconom iasao co-
m ércio exteriore aos capitais internacionais.

Já em 1995,a IV Conferência Internacionalda
M ulher,realizada em Beijing,havia alertado e reco-
nhecido que as propostas neoliberais, expressas
nas“políticasm acro e m icroeconôm icas,incluindo o
reajuste estrutural,nem sem pre foram desenhadas
levando-se em conta seusim pactossobre asm ulhe-
rese asm eninas,especialm ente aquelasque vivem
na pobreza.”

Aliadosaosaspectoslegaiseeconôm icos,m u-
itos outros fatores de ordem educacional,culturale
política estão relacionados ao desenvolvim ento so-
cialda m ulherda Am érica do Sule poderão receber
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notávelim pulso com o M ercosul.Levanto algum as
questões:

– Quala am plitude do acesso e da dis-
tribuição educacionalda m ulherpara m elho-
rar o nívelde saúde,na estrutura fam iliar,
no trabalho,quanto à alim entação,higiene,
prevenção de doençase outros?

– Haverá um a observação sistem ática
nas em presas vinculadas ao M ercosul no
que diz respeito à criação de creches para
os filhos de em pregadas e assistência m édi-
ca às m ulheres,já que essas em presas se-
rão responsáveis pelo desenvolvim ento do
processo social?

– Haverá redução do perfiletário na
participação econôm ica fem inina,no m erca-
do de trabalho? Quala faixa idealnos paí-
sesindustrializados?

– Que políticas serão adotadas para
m elhorara capacidade produtiva da m ulher
para atenderà dem anda do m ercado de tra-
balho?

A situação de desigualdade e injustiça em que
vivem nossospovosresulta do processo histórico de
atrelam ento aos interesses de poderosos grupos
econônom ico-financeiros internacionais,estreitam en-
te ligados a grupos nacionais,desvinculados da rea-
lidade sociale despidos de espírito patriótico e um a
de suas variáveis m ais graves é a discrim inação po-
lítica e social,econôm ica e cultural,que recaisobre
nós,m ulhereslatino-am ericanas.

A realidadeatual,portanto,im põequeapresen-
ça dasm ulheresnoscentrosde decisão política seja
ainda m aisefetiva e eficiente,advertindo sobre a gra-
vidade da crise,denunciando os desm andos e apre-
sentando propostas.

M aisdoquenunca,aconquistadeigualdadede
gênero,além dasquestõespontuais,passa pela m u-
dança radicalda atualpolítica econôm ica,e dosseus
trágicosdesdobram entossociaise políticos.

Nós,m ulheres do Brasil,Argentina,Uruguaie
Paraguai,tem os a grande responsabilidade de,ao
lado das sugestões e propostas econôm icas,inserir,
nosdebates,asensibilidade,oespíritocoletivo,afra-
ternidade,o hum anism o e o senso m ais profundo de
igualdade.

O FATOR INSTITUCIONAL
A próxim a tarefa do M ercosul

Desde sua criação,a evolução do M ercosultem
sido m uito prom issora.As relações com erciais entre
seusm em brostêm dem onstradoum clarocrescim en-

to ao m esm o tem po em que se increm enta a confian-
ça dos Estados frente à com unidade internacional.
Definitivam ente o M ercosulfoipensado com o um a
sólida garantia para o desenvolvim ento de seusinte-
grantes.

Porém ,hoje o M ercosulapresenta clarossinais
de fadiga pela com binação das crises financeiras
com problem as naturais de consolidação e aprofun-
dam ento do processo negociador.

Brasile Argentina,osm aioressóciosdo M erco-
sul,enfrentam atualm ente um a crise própria dospro-
cesso de crescim ento e dosefeitosnegativosdascri-
sesfinanceirasinternacionais.

Som am -se a estas dificuldades as assim etrias
que sem pre existiram entre as m edidas da política
econôm ica (m onetária,fiscale aduaneira)adotadas
individualm ente pelosquatro países;a dificuldade de
levaradiante a consolidação e aprofundam ento das
negociações (sistem a autom otriz,açúcar,código de
defesa do consum idore outros);reclam ações m útu-
as,resultado das dificuldades internas de cada um
dospaísesem relaçãoàbalançacom ercialearedução
do intercâm bio com ercialtotaldentro do M ercosul.

Estasdificuldadesconfirm am oriscoquecorreo
estabelecido em m atéria institucionalque pode incidir
frente a potenciaisinvestidoresinternose externos.

Portais m otivos é nossa intenção gerarum de-
bateem tornodanecessidadededotaroM ercosulde
instituições supranacionais ou inclusive de organis-
m osinterestataisque perm itam resolverdisputasco-
m erciais e propornorm as com uns para serem trata-
das no Poder Legislativo de cada um dos paí-
ses-m em bros.

A ausência desta discussão tem determ inado
que toda disputa com ercialse converta praticam ente
em um a questão de Estado.As com issões setoriais
de trabalho – GM C,do Grupo M ercado Com um ,se
reúnem periodicam ente,porém suas decisões aca-
bam no gargalo do Conselho do M ercado Com um .
Esta realidade evidencia a necessidade de instituições
neutrasouinterm ediáriasparaesclarecereevitarque
cadaconflitotenhatantacargapolíticaeenvolvadire-
tam ente oschefesde estado.

Se bem que,na atualidade,os m em bros
do M ercosulcontam com a possibilidade de re-
correra um tribunalpara dirim irsuas diferen-
ças,o estado avançado do bloco regionale a
realidade que exige hoje o com ércio internacio-
naltornam indispensávela criação de institui-
ções perm anentes e flexíveis que assegurem a
resolução ágilde conflitos;perm itam a partici-
pação de todos os setores da sociedade e de-
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finitivam ente garantam a viabilidade do M erco-
sulem longo prazo.

Até agora, a falta de um a interpretação,
sistem atização e conseqüente aplicação de tratados
e protocolos em vigor tem fortalecido os
desequilíbrios próprios da realidade dos
estados-m em bros;constituindo-se tudo em evidente
obstáculo à consolidação e autonom ia do processo de
integração em curso.

Por conseguinte, a criação de organism os
dotados de um a m aior independência será um a
ferram enta indispensávelpara prom overe respaldar
o rum o do M ercosul que deve responder a
necessidades específicas e transform adas,porisso
há de terum conteúdo m utável.

O Mercosul: uma realidade social, laboral,
política e cultural, além de comercial

Apesardaconvicçãogeneralizadaqueconside-
ra o M ercosulcom o um processo econôm ico,acredi-
tam os que o m esm o não se lim ite exclusivam ente a
essa área.M uito pelo contrário,o M ercosulé um a re-
alidade que avança para form as de integração que
englobem aspectossociais,laborais,culturaisepolíti-
cos.

Para alcançaresta realidade,surge a necessi-
dade de um a adequação perm anente da estrutura
institucionaldo M ercosulque contem ple a dem anda
da sociedade civil.

Conclusão:
Peloexposto,oFórum de Mulheres do Merco-

sul considera que deveria seragilizada um a decisão
que incorpore ao m arco jurídico m ecanism o de solu-
ção de controvérsiaságil,que resguarde osdireitose
asinquietudesde todosossetoresda sociedade.

Nos dias 23, 24, e 25 de m aio passado, se
realizounaCidadeM ontevideo/Uruguai,oV Encontro
doFórum deM ulheresdoM ercosul.Participaram 250
m ulheres em presárias, políticas, sindicalistas,
acadêm icasdospaísesdo Bloco Regional.

Com o resultado o M ercosul,se aprovaram -lhes
diversas propostas que serão apresentadas na REM
– Reunião Especializada de M ulheres do Grupo
M ercado Com um , da qual o Fórum é o único
organism o assessor, que se realizará 11 e 12 de
junho próxim o na cidade de Assunção/Paraguai.

– Entre as propostas m ais significativas se
destacam ,entre outras,asseguintes:

– Com patibilizar a legislação preventiva da
Violência Fam iliar,propondo um curriculum escolar
onde se inclua tem a sobre a violência,assim com o a

regulam entação da não violência nos m eios de
com unicação.

– Prom overa criação de m ecanism os de ação
afirm ativa para assegurara participação efetiva da
m ulhernosespaçosde decisão política.

– Agilizar a adequação das legislações aos
novos paradigm as do m ercado de trabalho para que
se contem plem os projetos das novas form as
alternativasde trabalho.

– Oferecer assessoram ento quando se
im plem entem os m ecanism os de segm ento dos
direitos consagrados no Acordo SocialLaboraldo
M ercosul, para que se priorize a verificação do
cum prim ento pelos Países do princípio de não
discrim inação em razão do sexo.

– Prom over a nível regional ações que
favoreçam o acesso ao crédito das m édias e
pequenasem presasporm eiodadestinaçãodefundos
e de linha de crédito fom entando a sim plificação de
trâm ites.

– Criar um organism o de estrutura
supranacional de consulta, assessoram ento e
resolução de conflitos das M édias e Pequenas
Em presas – M ercosul, que agilize e resolve
objetivam ente osproblem asdo setor.

Por outro lado, se destacou, a luz da
problem ática da igualdade de oportunidades a
necessidade de prom over a participação das
m ulheresno Sub-Grupo 7 (Indústria)e Sub-Grupo 10
(Laboral)do Grupo M ercado Com um do M ercosul.

Finalm ente ao térm ino do encontro se aprovou
um docum ento relativo ao fatorinstitucionaldo M er-
cosul.No m esm o se destaca que em bora,na atuali-
dade,osm em brosdo M ercosulcontam com a possi-
bilidade de recorrera um tribunalarbitralpara dirim ir
suasdiferenças,o estado avançado no Bloco Regio-
nale a realidade que exige hoje o com ércio Inter-
nacional,tornam indispensávelacriaçãodeinstituições
perm anenteseflexíveisqueassegurem aresoluçãoágil
de conflitos;perm itam a participação de todoso setores
da sociedade e definitivam ente garantam a viabilidade
do M ercosulem longo prazo.

Assim m esm o,apesarda convicção generalizada
queconsideraoM ercosulcom oum processoeconôm ico
acreditam osque o m esm o não se lim ite exclusivam ente
aessaárea.M uitopelocontrário,oM ercosuléum areali-
dade que avança para form asde integração que englo-
bem aspectossociais,laborais,culturaise políticos.

Neste sentido,o Fórum de M ulheres do M erco-
sul,considera que para alcançardita realidade sur-
ge a necessidade de um a adequação perm anente da
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estrutura institucionaldo M ercosulque contem pla a
dem anda da sociedade.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo M elo)– V.Exª
será atendida na form a regim ental.

A M esa sugere às Srªs e aos Srs.Senadores
que se encontram em outras dependências da Casa
que se dirijam ao plenário,um a vezque haverá vota-
ção nom inal.

Prorrogo,pelo prazo perm itido pelo Regim ento
Interno,a Hora do Expediente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo M elo)– De acor-
do com indicações recebidas das lideranças e nos
term osdo disposto no caput do art.5ºda Resolução
nº2,de 1995-CN,designo para integrarem a Com is-
são M ista de Planos,Orçam entos Públicos e Fiscali-
zação:

SENADORES
Titulares Suplentes

PM DB
Ram ezTebet Alberto Silva
W ellington Roberto Gilvam Borges
LuizEstevão
José Alencar
Gilberto M estrinho
NaborJúnior
M auro M iranda

PFL
M ozarildo Cavalcanti CarlosPatrocínio
M oreira M endes Rom eu Tum a
Edison Lobão
Eduardo Siqueira Cam pos
Hugo Napoleão

PSDB
Rom ero Jucá Osm arDias
Paulo Hartung
LuizPontes
Lúcio Alcântara

Bloco Oposição (PT – PDT – PSB – PPS)
Antonio CarlosValadares Roberto Saturnino
Eduardo Suplicy
Sebastião Rocha
Tião Viana

PPB
LuísOtávio ErnandesAm orim

DEPUTADOS
Titulares Suplentes

PFL
Antônio CarlosKonder João Ribeiro
CarlosM elles LuísBarbosa
CésarBandeira Paulo M arinho

Jorge Khoury Sérgio Barcellos
José Lourenço Zila Bezerra
LaelVarella
Laura Carneiro
Neuton Lim a
Osvaldo Coelho
PaesLandim
Paulo Braga
SantosFilho
W ilson Braga

PM DB
Arm ando Abilio Eunicio Oliveira
Dam ião Feliciano José Borba
Freire Júnior vago
José Chaves vago
José Priante
Osvaldo Reis
Pedro Chaves
Renato Vianna
SilasBrasileiro
W aldem irM oka
W ilson Santos
vago

PSDB
Alberto Goldm an Fátim a Pelaes
Basílio Villani Pedro Canedo
João Leão Paulo M ourão
Nárcio Rodrigues Em erson Kapaz
Pedro Henry
JovairArantes
Anivaldo Vale
Paulo Feijó
Danilo de Castro
Rom m elFeijó
Roberto Rocha
Aloysio NunesFerreira

PT
Ben-HurFerreira Antonio Palocci
Carlito M erss Pedro Celso
Fernando M arroni
João Coser
João Fassarella
Nilson M ourão
Virgílio Guim arães

PPB
Alm irSá vago
Cleonâncio Fonseca vago
Iberê Ferreira
M árcio Reinaldo M oreira
Nelson M eurer
Roberto Balestra
Vadão Gom es
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PTB

FélixM endonça vago
José CarlosElias
vago

PDT

Airton Dipp GiovanniQueiroz
Coriolano Sales
EurípedesM iranda

Bloco (PSB – PCdoB)

Aldo Rebelo Eduardo Cam pos
Luiza Erundina
Pedro Eugênio

Bloco (PL – PST – PM N – PSD – PSL)

Eujácio Sim ões M arcosCintra
Lincoln Portela

O SR. PRESIDENTE (Geraldo M elo)– Tendo
em vista que o prazo previsto no § 2ºdo art.5ºda
m encionada resolução já se encontra esgotado,a
M esa orienta os integrantes da Com issão para que
se reunam de im ediato para a sua instalação e elei-
ção da sua M esa Diretora.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR)– Sr.Presi-
dente,peço a palavra pela ordem .

O SR. PRESIDENTE (GeraldoM elo)–Concedo
a palavra a V.EXª.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR.Pela ordem .
Sem revisão do orador.)– Sr.Presidente,pedia pala-
vra pela ordem apenaspara fazerum a observação e
um apergunta.É que,em reunião,oPresidentedoSe-
nado,SenadorAntonio CarlosM agalhães,alertou que
a Resolução nº2,de 1995,exige que os Partidos fa-
çam o rodízio dos Parlam entares na Com issão de
Orçam ento tanto no que se refere aosM em brosTítu-
laresquantoaosSuplentes.Pergunto:houverespeito
à Resolução nº2 na indicação dos novos M em bros
da Com issão de Orçam ento?

O SR. PRESIDENTE (Geraldo M elo)– A M esa
desejaesclareceraV.ExªqueaResoluçãonº2épre-
cisam ente aquela que foiaprovada,incluindo um dis-
positivo que revoga a exigência de rodízio.

Deform aqueháapenasum equívococom rela-
ção ao núm ero da resolução.Não é a Resolução nº2
que determ ina o rodízio.A Resolução nº2 é a que re-
vogou a exigência do rodízio.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR)– Foium
equívoco,Sr.Presidente,m as creio que é um prejuí-
zo para o Senado a revogação desse dispositivo.
Acredito que seria salutaro rodízio.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo M elo)– Em bora
concordando com V.Exª,inform o que a decisão foito-
m ada pela Casa oportunam ente.

O Sr. Geraldo Melo, 1º Vi-
ce-Presidente, deixa a cadeira da presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Antonio Carlos
Magalhães, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos M aga-
lhães)– Srs.Senadores,encontra-se em plenário o
Presidente da Assem bléia da República de Portugal,
DeputadoAntóniodeAlm eidaSantos,quevisitaofici-
alm enteoBrasilaconvitedoSenadoFederal,aquem
convidoatom arassentoàM esa.S.Exªestáacom pa-
nhado de um a delegação de Deputados com posta
pelaDeputadaM ariaCelesteCorreiaepelosDeputa-
dos M iguelRelvas,RuiPedrosa,Rodeia M achado e
João Corregedorda Fonseca e tam bém com altos
funcionáriosdaquela Casa.

Para saudaro nosso em inente visitante,conce-
do a palavra ao SenadorLúcio Alcântara.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE.Pro-
nunciaoseguintediscurso.)–Exm ºSr.Presidentedo
SenadoFederal,SenadorAntonioCarlosM agalhães,
Exm ºSr.Presidente da Assem bléia da República de
Portugal,Deputado António de Alm eida Santose dig-
na senhora,Exm ªs Senadoras,Exm ºs Srs.Senado-
res,Exm ºs Srªs e Srs.Parlam entares,m em bros da
Assem bléia da República de Portugal,que com põem
adelegaçãoem visitaaonossoPaís,Exm ºSr.Em bai-
xadorde Portugalno Brasil,dem aisautoridadespre-
sentes,é com grande honra que esta Casa do Con-
gresso Nacionalabre hoje as suas portas para rece-
ber, neste plenário, delegação parlam entar da
Assem bléia da República Portuguesa,chefiada pelo
em inente Deputado António de Alm eida Santos,Pre-
sidente do m aisalto Parlam ento de Portugal.

Gostaria de dizer,igualm ente,que é tam bém
grande honra para m im tersido designado pela dire-
çãodestaCasaparasaudarV.Exª,DeputadoAntónio
de Alm eida Santos,e sua ilustre com itiva de parla-
m entarese autoridadesportuguesas,nesta visita ofi-
cialao Senado de nossa República e a Brasília.

Quero aproveitar esta oportunidade para di-
zer-lhe,e a todos que o acom panham ,da honra em
tê-los hoje conosco e da oportunidade que se nos
apresenta para trocarm os inform ações e experiênci-
as,para nos conhecerm os m elhor,para estabelecer-
m osintercâm biosm aisfreqüentesentre nossasduas
CasasLegislativase,porque não dizer,para pensar-
m os juntos questões políticas do nosso tem po que
nosdizem respeito,taiscom o,ofortalecim entodade-
m ocracia e o seu aprim oram ento com o base funda-
m entalde governo em nossos países e em nossos
continentes.
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Sr.Deputado António de Alm eida Santos,a sua
trajetória de luta pública desde ostem posda m ocida-
de,ora com o advogado nasterrasentão colonizadas
da antiga capitalLourenço M arques,ora com o m em -
bro do “Grupo dos Dem ocratas de M oçam bique”,ou
com o representante do corajoso GeneralHum berto
Delgado naquela colônia portuguesa,nostem posdi-
fíceisdo finalda década de 50,em pleno auge do re-
gim e salazarista,sua trajetória de luta pública – volto
a dizer–,perm ite-m e defini-lo com o um incansável
defensorda dem ocracia e da liberdade,m esm o sa-
bendo que,naquela conjuntura histórica,corria sério
risco de sofrerviolência física,de serencarcerado ou
deseverrepentinam enteprivadodosm aiselem enta-
resdireitosque regem a vida em sociedade.

M ais tarde,quando os cravos ornavam os fuzis
dos soldados portugueses nas ruas de Lisboa e em
todo Portugal,no m em oráveldia 25 de abrilde 1974,
em plena efervescência da cham ada “Revolução dos
Cravos”,de novo Vossa Excelência,com m ilhões de
vozes que se ouviam tam bém nas colônias de
além -m ar,ajudaram a derrubaro regim e e instalaram
em seu lugara dem ocracia.

Naquela época,aquino Brasil,Sr.Deputado
António de Alm eida Santos,tam bém vivíam os outro
m om ento político,m as,m esm o assim ,do Am azonas
ao Rio Grande do Sul, m ilhões de brasileiros
choraram baixinho de alegria pela conquista da
liberdade em sua terra. Em nossos corações,
sentim os com o se fora conquista nossa.O m esm o
sentim ento, m as de peito aberto e com m uita
vibração,anossacolôniadeexiladosm anifestounas
ruas,nas avenidas,nos bares,enfim ,nas praças
públicas de todo Portugal!

A partirdesse novo m om ento histórico,novas
responsabilidadesoesperavam em Lisboa.Foiassim
que assum iu o cargo de M inistro da Coordenação
Interterritorial nos quatro prim eiros Governos
Provisórios;de M inistro da Com unicação Sociale de
M inistro de Assuntos Parlam entares no sexto
Governo Provisório; de M inistro da Justiça no
prim eiro Governo Constitucional;de M inistro Adjunto
do Prim eiro M inistro no segundo Governo
Constitucional;de Deputado pelo Partido Socialista
desde que deixou as funções de governo; de
Presidente do Partido Socialista Português desde
1991;dem em brodoConselhodeEstadodesde1985
atéom om entopresente;e,finalm ente,dePresidente
da Assem bléia da República desde 1995.

Nobresparlam entaresportugueses,anossaea
sua dem ocracia ainda são m uito jovens e,porisso
m esm o,com o disse no início deste pronunciam ento,

precisam os solidificá-las m ais profundam ente em
nossospaíses.

Observando os acontecim entos políticos m ais
im portantes verificados em Portugalneste século,
podem os distinguir pelo m enos três períodos
m arcantes entre 1900 e 1974,até a conquista da
dem ocraciapeloM ovim entodasForçasArm adas.De
certa m aneira,Portugalassistiu ao fim do reinado de
Dom M anuelII,destituídoporrebeliãoqueproclam ou
a República; atravessou 16 anos de instabilidade
republicana que term inou com o Golpe de Estado
m ilitar de 1926, tendo a participação decisiva do
GeneralAntonioOscardeFragosoCarm ona;assistiu
ao nascim ento da cham ada “Era Salazar”,a partirde
1932 e,finalm ente,viu o seu fim com a queda do
Prim eiro M inistro M arcelo Caetano,em 25 de abrilde
1974.Portanto,a dem ocracia portuguesa é jovem e
acabou de com pletarosseus25 anosde idade.

Sr.Presidente da Assem bléia da República de
Portugal,Srªs e Srs.Deputados portugueses,devo
dizer que nessa era da globalização, das crises
constantesnaseconom iasm adurase noscham ados
sistem as em ergentes,das relações sociais cada vez
m ais com plexas e individualizadas nos diferentes
países,e de conflitosarm adosperigososno Oriente,
na África e em plena Europa,paira no arum a forte
sensação de insegurança a respeito do futuro da
dem ocracia. São esses m otivos bastantes a nos
m anterem alerta e a nos exigirem constante vigilância
em defesa de nossasinstituiçõesdem ocráticas.

Finalm ente,term ino m inha saudação dizen-
do-lhesque sejam bem -vindosao Senado Federal
e ao nosso País.Em Portugal,o Senado não é
m aisdo que um a página da história e dependênci-
asfísicas,que lá no Palácio da Assem bléia da Re-
pública conservam talcom o era o Senado quando
aliexistia.No Brasil,sem em ulação com a outra
Casa do nosso Congresso Nacional,é um instru-
m ento ativo de exaltação da dem ocracia e de ple-
no exercício de nossasatribuiçõesgarantidaspela
Constituição.

Não erro ao afirm ar que o Senado Federal
vive,no m om ento em que recebe V.Exª,um dos
m om entos m ais lum inosos da sua história. Sin-
tam -se,pois,em sua segunda pátria,porque o Bra-
silos recebe com o se seus filhos fossem .

É esse o tratam ento que nós,brasileiros,dis-
pensam os aos nossos irm ãos portugueses. M uito
obrigado.(Palm as.)

O SR. PRESIDENTE (AntonioCarlosM agalhães)
– Tenho a honra de concedera palavra ao Presiden-
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te da Assem bléia da República de Portugal,Depu-
tado António de Alm eida Santos.

O SR. ANTÓNIO DE ALMEIDA SANTOS (Pro-
nunciaoseguintediscurso.Sem revisãodoorador.)–
Sr.PresidentedoSenadoFederaldoBrasil,ilustreDr.
Antonio CarlosM agalhães,Srs.M em brosdo Senado
do Brasil,caros Colegas da Delegação Portuguesa,
m inhas senhoras e m eus senhores,eu e os caros
m em bros da delegação que m e acom panha tem os
perfeitaconsciênciadadistinçãoqueestam osarece-
bernestem om ento.Sabem osquenãoévulgarum vi-
sitante do vosso Senado usarda palavra perante os
Senadores do Brasil.E nós estam os profundam ente
cativados pela honra que recebem os.Diria m esm o
que estou em ocionado.É um dosm om entosaltosda
m inha vida,da m inha já longa vida,poderchegarao
Brasile usarda palavra perante osSenadoresdo Pa-
ís-irm ão.

M as,deixem que,antes de m ais,testem unhe
aquio alto apreço,a profunda adm iração e,já agora,
a grande am izade que nutro pelo Presidente Antonio
CarlosM agalhães.Nasceuentrenós,desdeaprim ei-
ra hora em que nos conhecem os – creio que posso
falarporm im e porS.Exª– um a instintiva sim patia.
Nem sem pre acontece isso,sobretudo em hom ens
da nossa idade.M asnasceu entre nósum a instintiva
sim patia,queeunutropeloPresidenteAntonioCarlos
M agalhães,um a adm iração sem lim ites.

O Presidente Antonio Carlos M agalhães é um
hom em de causas,é um hom em de com bates– e eu
sem pre adm ireioshom ensde causase de com bates
-,um hom em de grande coragem ,um hom em de
grande determ inação,de proverbialinteligência,ex-
traordinário caráter.Hom ens assim com eçam a ser
raros,e nóstem osque adm irá-los,apreciá-lose hon-
rá-los poressas suas excepcionais qualidades.Dei-
xem -m e,portanto,antes de saudar a todos,dirigir
um a saudação m uito especialao Presidente Antonio
CarlosM agalhães,a quem – repito – m e ligam laços,
nestem om ento,deprofundaesinceraadm iraçãoejá
de m uito sincera am izade tam bém .

Só tenho dele um agravo:até hoje ele tem -m e
prom etido, e nunca cum priu, visitar oficialm ente o
Parlam ento Português:tem -m e enganado.E ele não
é um hom em de enganarninguém ,m as parece-m e
que vou daquicom a prom essa de que,na prim eira
oportunidade, o Presidente Antonio Carlos M aga-
lhães vaim esm o visitaro Parlam ento Português.E
vai usar da palavra naquele m esm o Parlam ento,
onde é m uito raro que presidentesestrangeirosusem
dapalavraeondeoúltim obrasileiroqueusoudelafoi
o vosso saudoso,tam bém m uito adm irado porm im ,o

Presidente eleito Tancredo Neves.Foium m om ento
altodanossavidaparlam entar,quem arcouessavisi-
ta com o o ponto m aisalto dela;infelizm ente,tivem os
depois que lam entara sua doença e a im possibilida-
de de tersido,efetivam ente,o Presidente do Brasil.

M as,antes de m ais,quero tam bém agradecer
pelas palavras extrem am ente am áveis do Senador
LúcioAlcântara,quefoiextrem am entegenerosopara
com igo.Fezum a im agem talvezexcessivam ente ge-
nerosa do m eu passado;ele não disse nada que não
sejaverdadeiro,m asdisse-ocom um aênfaseque,de
fato,valorizou o m eu passado político,o m eu currícu-
lo com o político e tam bém com o profissional.

É verdade que tam bém fuisem pre um hom em
decom bateseum hom em decausaseum hom em de
lutas.É verdade que corririscos pela liberdade,pela
dem ocracia,e é verdade que,na jovem dem ocracia
portuguesa,com o ele classificou,eu fuideixando al-
gum as pegadas – não de dinossauro,porque essas
duram m ilhões de anos e as m inhas vão apagar-se
rapidam ente -,algum aspegadassobretudo na cons-
truçãojurídicadonovoregim epolíticoportuguêsedo
novo Estado de Direito português.Tenho m uito orgu-
lho dessas pegadas.Nem todas foram tão positivas
com o eu gostaria que tivessem sido,m ascreiam -m e:
m esm odepoisdaRevoluçãodosCravos,nãofoifácil
a cam inhada que fizem os em direção à dem ocracia
pluripartidáriaeaoEstadodeDireitoquehojesom os.

Som oshoje um paíseuropeu que dirige,da tor-
re de com ando,a construção da União Européia,um
projeto extrem am ente exaltante,porque é a prim eira
experiência de globalização em nívelde um só conti-
nente – outros têm experiências parecidas e parale-
las,nom eadam ente o vosso M ercosul.Com etem os
alguns erros quando construím os a nossa União Eu-
ropéia,m asosnossosirm ãosbrasileirosnãotêm que
repetiresseserrosse m antiverem contato conosco e
nóslhespuderm osdizerquaisforam oserrosqueco-
m etem os.

A Europa é um projeto exaltante,sem dú-
vida.N ós,hoje,som os um país que progride,
tem os um a situação de que podem os vanglori-
ar-nos,m as que não é resultado de um só go-
verno,m as dos governos posteriores à R evo-
lução dos C ravos,vencida que foia fase hesi-
tante dos prim eiros anos, a fase dos go-
vernos provisórios e até as dificuldades
dos prim eiros governos constitucionais.
S om os hoje um país com um a econom ia
estabilizada,um país com fortes preocu-
pações sociais e fortes preocupações
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na realização da justiça. N ão consegui-
m os ainda o êxito total, porque nunca há a
perfeição nesses dom ínios,m astem oscam inha-
do num sentido positivo e sobretudo orgulham o-nos
que estejam os agora em condições de testem unhar
perante o grande Brasil,nosso irm ão,a nossa solida-
riedadenessem om entodifícilqueoBrasilatravessa.

A realidade dos investim entos portugueses –
que têm crescido e no últim o ano tiveram um a
expressão fortem ente significativa – só exprim e um a
verdade: a confiança que os portugueses têm no
Brasil, no seu futuro e nos seus dirigentes e na
capacidade de seus dirigentes e de suas instituições
dem ocráticasparaultrapassarem essacriseevirem a
ser,definitivam ente,o grande país que o Brasilpode
sere é.

Dizerque o Brasilé um grande país é dizera
verdade,é dizeralgo que é justo que seja dito,m asé
pouco.O Brasilnão é apenas um grande país,o
Brasil é tam bém um país único nas suas
características, na sua identidade. Não conheço
nenhum outropaísnom undocom um aidentidadetão
definida e tão própria com o este m aravilhoso Brasil,
que nóstodosadoram os.

Em pé de igualdade brasileiros e portugueses,
não seiqualde nósm aisam a o Brasilou qualde nós
m ais am a Portugal – nessa m edida som os
verdadeiram ente um a fam ília única.Portugalsente
um orgulho enorm e em ter podido contribuir
historicam ente para a criação dessa extraordinária
identidade do povo brasileiro,que é,desde logo,o
país m ais alegre do m undo,país que é um a síntese
adm irável da m elancolia portuguesa – vinda da
história trágica m arítim a,vinda de term os passado
sofrim entosincalculáveisnassetepartidasdom undo
–edaalegriaafricana.Essasínteseresultou,defato,
nessa filosofia que eu não diria hedonista,m as de
verdadeira alegria,que é a filosofia básica do povo
brasileiro.

O Brasilnão é apenasum paísgrande do ponto
de vista territorialou porventura a m aiordem ocracia
política dos nossos tem pos,m as é um Brasilcom
potencialidades únicas, é um Brasil que tem
assegurado um futuro de sucesso em todos os
dom ínios,porque tem um povo sublim e,um povo
adm irável,um povo hum ano,um povo tolerante,um
povoconvivente,um povoquetem um abondadeque
já hoje não existe neste m undo egoísta,neste m undo
separadoportudoquantosãointeresseseegoísm os.

Eu tenho pelo Brasil um a verdadeira
adoração.Um a verdadeira adoração!Visito o Brasil
sem pre que posso,leio tudo o que posso sobre o

Brasil.Conheço a vossa história,a vossa literatura,
adoro a vossa m úsica, adoro a vossa gente. É
verdadeiram ente um caso de paixão!E creiam :faço
essa confissão com a m aior sinceridade e sem
nenhum a espécie de artifício.

Eu adoro o vosso Brasil.Vivo esta velha paixão
hám uitosanos,desdequedeixeideestarproibidode
virao Brasil– fuiproibido nos tem pos ignom iniosos
do passado de sairde Portugale durante cerca de
quinze anos não pude sairpara o exterior.Prim eiro,
não viajava porque não tinha dinheiro,depois não
viajava porque não m e deixavam saire,porfim ,não
viajava porque não tinha tem po,porque m e envolvi
na política,posteriorà Revolução dos Cravos,e não
tinha tem po para fazerviagens.Sem pre que pude,
aqui vim . Levei sem pre daqui um a adm iração
extraordinária.Passeiaquio últim o fim de ano,em
M aceió,encantado com o vosso clim a,encantado com
a água verde cheia de esperança do vosso m ar.

Creio que a nossa história com um é qualquer
coisa de que devem os orgulhar-nos – teve as suas
som bras,teveassuasluzes,com osem pretêm todas
as histórias, m as o balanço final é um balanço
fabuloso, fabuloso! Tem os um patrim ônio cultural
com um ,tem osescritorescom unsetem osessapátria
com um ,queéam aravilhosalínguaportuguesa,base
desta com unidade em gestação que é a CPLP.

Vam os, agora, encontrar-nos em Lisboa,
brevem ente, onde espero receber, com todas as
honras, o Presidente Antonio Carlos M agalhães
num a cim eira de presidentes de parlam entos
ibero-am ericanos.Depois irem os a M oçam bique,a
um a cim eira de presidentes da CPLP.Essa troca de
delegaçõesdo m aisalto nívele de níveis,talvez,não
tão altos– em nívelda am izade luso-brasileira,entre
o parlam ento português e o parlam ento brasileiro –
podem serportadoras de m uita esperança e podem ,
cada vez m ais, aproxim ar os nossos países,
sobretudo na construção de um m undo globalizado
que vem aíe contra o qualtem os que estaratentos
para não serm oscolhidosde surpresa.

A globalização pode sera realização exaltante
de um a utopia sonhada há m uitos anos, m as,
tam bém , pode ser um a arm adilha se nós nos
deixarm os colherde surpresa porela.Acho que a
m elhor m aneira é,de fato,criarm os globalizações
regionais–UniãoEuropéia,M ercosul,Aseaneoutras
– para nosfortificarm ospara enfrentarosdesafiosda
globalização de um só m undo,de um m undo único
sonhado pelosutopistasno princípio do século.

Queridos am igos e queridos senadores – dei-
xem -m e cham á-los assim –,eu vivo,já porantecipa-

45 ANAIS DO SENADO FEDERAL JUNHO 1999



ção,o m om ento de poderverem Lisboa o Presidente
AntonioCarlosM agalhães.Convideitam bém oPresi-
dente M ichelTem erda vossa Câm ara de Deputados,
m as esse convite tam bém falhou – isso não reduziu
m uito a m inha adm iração pelo Brasil,devo dizer,por-
queseiqueoBrasiltem m uitasrazõesparanãocum -
priressas prom essas.A vida m oderna é um a vida
m uito intensa e m uito ocupada,m as eu não saio da-
quisem a prom essa solene do Presidente Antonio
Carlos M agalhães de que desta vez não m e falha!
Quero vê-lo na tribuna da Assem bléia da República a
usarda palavra,depois do grande Tancredo Neves,
com a m esm a honra,a m esm a dignidade e a m esm a
solenidade.Quero que ele seja nesse dia um dos
nossos:que ele fale de Portugale eu fale do Brasile
que estreitem os,um a vez m ais,os nossos dois paí-
sesnum abraço que selarem osum com o outro.

QueridosSenadores,não quero usardosvosso
tem po além do que é norm ale razoável.Quero di-
zer-vosquesaúdo,m uitocalorosam ente,oPresiden-
te do Senado Federaldo Brasil,m eu grande e adm i-
rado am igo Antonio Carlos M agalhães.Saúdo todos
osSrs.SenadoresdestaCasanobre,destenobreSe-
nado.Saúdo,naturalm ente – e é sem pre o prim eiro -,
o vosso Presidente da República,com quem tenho
tido a oportunidade de m e encontrarem Portugalnos
últim os tem pos,um a figura que adm iro e que terei
hoje o prazerde serrecebido porele.Saúdo o vosso
governo e saúdo-vos,sobretudo,pela coragem com
que estão enfrentando o desafio conjunturalque nes-
tem om entosevospõeem resultadodacrisedaÁsia.
Seique vencereis esse desafio.Seique ireis dara
volta porcim a,com o o Brasilgosta tanto de dizer,e
que,dentro em breve,asdificuldadesserão transfor-
m adas em facilidades.Às vezes,as dificuldades são
precisas com o desafios para que,na velocidade ad-
quirida para asultrapassarm os,sigam osem frente.E
oBrasilbem precisadeseguirem frenteacam inhodo
sucesso que está ao seu alcance.Saúdo,natural-
m ente,o povo brasileiro,o povo bom do Brasil.Saú-
do,naturalm ente,aam izadefraternaentrePortugal
e o Brasil.Foitão agradávelseraquicham ado de fi-
lho do Brasil.Q ue bom ,que bom !Foia coisa m ais
agradávelque ouvi,hoje,aqui.E nada poderia ser
m ais agradáveldo que isso.É isso que sou,porco-
ração,porsentim ento.Sou tam bém um brasileiro,
com o todos vós sois,porsentim ento,verdadeiros e
sinceros portugueses.

Q ueridosam igos,havia no m eu tem po de estu-
dante,se m e lem bro,um sam ba-canção m uito boni-
to.Vou verse recordo-m e com o era a letra.Não vou
cantar aqui, em bora vá cantar para o Presidente

AntonioCarlosM agalhães,quandoS.Exªforlá,bre-
vem ente,um fado coim bra,que ainda canto,às ve-
zes.O sam ba era assim :descrevia o Brasil,os co-
queirais,ospinhais,asestrelasraraspelo chão,que
os garim peiros procuravam ,e depois dizia que se o
Brasilé grande,o seu povo bom não é m enor.E o
que m e fazadm iraré que,sendo este Paístão gran-
de assim ,cabe inteirinho no m eu coração.

Devo dizer-vosque cabe m esm o,já que é den-
tro do m eu coração que ele está.

M uito obrigado a todos.(Palm as.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos M aga-
lhães)– Presidente António de Alm eida Santos,da
Assem bléia da República Portuguesa,m eus queri-
dos colegas Senadores,Delegação de Deputados
daAssem bléiaPortuguesa,queacom panham oPre-
sidente António Alm eida Santos,m eus am igos to-
dos,o Senado Federalrecebe,com m uita efusão,
em oção e entusiasm o m esm o,V.Exª,Presidente
AntóniodeAlm eidaSantos,eseuscom panheirosde
Parlam ento.Alguns até,ouvihá pouco,podem não
com ungardas suas idéias,m as todos respeitam o
com batenteeoPresidentedaAssem bléiaPortugue-
sa.

V.Exªrecebeu a saudação do Senado Federal
pelo SenadorLúcio Alcântara.S.Exª disse o que
sentim os,m as,com o Presidente da Casa,sinto-m e
no deverde dizerque estam os jubilosos com a sua
presença.A sua vida de luta m erece que todos te-
nham porV.Exªo respeito indispensávelque o ho-
m em público necessita terpara exercerassuasfun-
ções,o que V.Exªtem ,na sua terra e em toda parte,
porque não há quem não conheça a sua vida de
com batente.

V.Exªexerceu os cargos m ais im portantes em
Portugal.M astenhocertezadequeacontececom V.
Exªo que acontece com igo agora:de todos os car-
gosqueexercem os,nenhum ém aiorparaV.Exªque
o de Presidente da Assem bléia da República Portu-
guesa,com o para m im nenhum é m aiorque o de
Presidente do Senado.

Daíporquequandosaúdo,em nom edosm eus
colegas,tenho a responsabilidade de dizerque tam -
bém aqui,com o em Portugal,tem os divergências
ideológicas,m asnosconfraternizam ostodos,em to-
dos os m om entos difíceis do País,e encontram os,
na política dem ocrática,a saída para as soluções.

Esta Casa do Congresso,experiente,é um a
Casa que dá exem plo ao Brasile nunca,com o ago-
ra,precisam os daresse exem plo de trabalho para
que o povo sinta que os seus representantes estão
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atentos à situação que o Brasilatravessa, que,
com o bem disse V.Exª,estam os vencendo com tra-
balhoecom sacrifício.Ninguém m elhordoqueV.Exª
sabequesem sacrifícionãoseconsegueêxito.O êxi-
to conseguido sem sacrifício é m uito efêm ero e esta-
m o-nossacrificando para que o nosso Paísseja cada
vezm aisforteerespeitadonocenáriointernoeexter-
no.

Sr.Presidente,fico em ocionado ao seu lado,
porque,às vésperas de com pletarm os 500 anos em
que os portugueses aquichegaram , criaram esse
Brasile souberam se identificarcom a brasilidade até
agora,inclusive nos m ovim entos de independência
que tivem os, sem pre os portugueses foram
com preensivos com as atitudes patrióticas do Brasil.
Daípor que as nossas pátrias cada vez se unem
m ais.;por m ais diferenças que tenham os,sem pre
nosunim os.

Ainda há pouco,V.Exªm e dizia,no gabinete,
que nós,am bos,tínham osdúvida sobre Vieira,se ele
eram aisportuguêsoubrasileiro.Claroqueconsidero
ele m ais brasileiro e V.Exªm ais português,m as de
qualquer m aneira o Vieira cantou, com a sua
veem ência, os problem as do Brasil, sobretudo
quando ia a Portugal para nos dar um a posição
m elhor junto ao reino,m as tam bém para dizer,no
Brasil,o quanto valia a figura de Portugalna nossa
colonização.Isso com um verbo ardente,forte,que
caracteriza oscom batentescom o V.Exª.

Depois,cam inham os sem pre com problem as e
encontrando soluções,fosse no terreno político ou
fosse no terreno cultural. Todos aqui sabem e
adm iram , sem dúvida algum a, Fernando Pessoa.
Hoje,todos são rendidos à pujança do Nobel– e o
Brasilse sentiutam bém prem iado–deSaram ago.E V.
Exª,Sr.Presidente,aindahápoucotam bém nosdizia
o quanto foiim portante na sua vida de lutador,de
com batente,deconspirador,afiguradeJorgeAm ado
nos livros que publicava e que encantava os
portuguesesque queriam liberdade.

Então,a nossa identidade vem de toda parte,e
da m inha parte – perdoem os colegas todos – ainda
m ais,porque eu sou – e V.Exªsabe disso – da m ais
portuguesa dasterrasbrasileiras,que é a Bahia.E V.
Exªsabe que preservam os o nosso centro histórico,
com o V.Exªs preservam ,e ainda lutam agora na
recuperação totaldosteatros.

Vejo, num lugar e no outro, a presença de
Portugale fico feliz de que os baianos se orgulhem
disso.Nesta hora que lutam os pela m anutenção das
instituições dem ocráticas – pois se a república
portuguesa é jovem , na realidade, os ideais

portugueses vêm de longe –, tam bém rendem os
hom enagens a Portugal.E esses ideais vêm de tão
longe que com preenderam os m ovim entos libertários
do Brasil.V.Exªdisse do apreço que tem porm im ,m as
sabe que não é m enor,ao contrário,deve ser até
m aioroapreçoquetenhoporV.Exª.PortantoaBahia
tam bém aqui está com as suas características
portuguesas para louvá-los: a V. Exª e aos seus
com panheiros de visita ao Brasil,convidadosque são
pelo nosso Senado.

Eu diria m esm o que falo pelo Congresso,
porque falo pelo povo brasileiro neste instante que
deseja hom enagearPortugalna figura do Presidente
da Assem bléia da República Portuguesa.É isso que
estam os fazendo agora através da oração brilhante
doSenadorLúcioAlcântaraedapequenaaulaqueV.
Exªnos deu sobre o seu país,sobre o nosso País,
sobre a unidade dasnossasNações.

Sr.Presidente Alm eida Santos,V.Exª vaiter
aquiem toda a parte o carinho dosbrasileiros,V.
Exª e seus colegas de Assem bléia, isso porque,
com o disse tam bém o Lúcio Alcântara,não conside-
ram os os portugueses que am am o Brasilapenas
portugueses,são tam bém brasileiros.Daípor que
brasileiros e portugueses vão ainda trabalharm uito
para um m undo só,um m undo a que V.Exªse referia
e que é indispensávelpara que em toda a parte,em
seu país e no nosso,dim inuam os cada dia as desi-
gualdadessociaispara fazero povo realm ente feliz.

Coincidentem ente,V.Exª está vendo tam bém
m uito do povo brasileiro nesta tribuna. Todos eles
tam bém falam porm eu interm édio para dizera V.
Exªdo nosso am orporPortugale do nosso respeito
pela luta dos portugueses para fazerdo país um a de-
m ocracia.

Seja m uito felizno Brasile em toda a parte,por-
que V.Exªm erece,com o lutador,e Portugalm erece
pela força que deu ao Brasilquando m aisdessa força
nósnecessitávam os.

M uito obrigado pela sua presença.(Palm as.)

O SR. PRESIDENTE (AntonioCarlosM agalhães)
– Vou suspendera sessão,por10 m inutos,para que
todososSenadorespossam cum prim entarosnossos
colegasportuguesescom andadospelo Presidente da
Assem bléia,Antônio Alm eida Santos.

(Suspensa às 16 horas e 24 minutos, a sessão é
reaberta às 16 horas e 34 minutos.)

O Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presi-
dente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Geraldo Melo, 1º Vi-
ce-Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo M elo) – Está
reaberta a sessão.

Sobre a m esa,ofícios que serão lidos pelo Sr.1º
Secretário em exercício,SenadorCarlosPatrocínio.

São lidososseguintes:

PSDB/I/Nº893/99

Brasília,1ºde junho de 1999

SenhorPresidente,

Indico a Vossa Excelência os Deputados
EDUARDO BARBO SA, com o m em bro titular e
M ARISA SERRANO,com o m em bro suplente,para
integrarem a Com issão M ista destinada a analisara
M edida Provisória nº 1.801-13/99,em substituição
aosanteriorm ente indicados.

Atenciosam ente, – Deputado João Almeida,
Vice-Líderdo PSDB.

OF.PSDB/I/Nº894/99

Brasília,1ºde junho de 1999

SenhorPresidente,

Indico a Vossa Excelência os Deputados
ADOLFO M ARINHO,com o m em bro titulare DINO
FERNANDES, com o m em bro suplente, para
integrarem a Com issão M ista destinada a analisara
M edida Provisória nº1.823-1/99,em substituição aos
anteriorm ente indicados.

Atenciosam ente, – Deputado João Almeida,
Vice-Líderdo PSDB.

OF.PSDB/I/Nº895/99

Brasília,1ºde junho de 1999

SenhorPresidente,

Indico a Vossa Excelência os Deputados
PEDRO HENRY, com o m em bro titular e JOVAIR
ARANTES,com o m em bro suplente,para integrarem
a Com issão M ista destinada a analisar a M edida
Provisória nº 1.824-1/99, em substituição aos
anteriorm ente indicados.

Atenciosam ente, – Deputado João Almeida,
Vice-Líderdo PSDB.

OF.PSDB/I/Nº896/99

Brasília,1ºde junho de 1999

SenhorPresidente,

Indico a Vossa Excelência os Deputados B.
SÁ, com o m em bro titular e M ANOEL SALVIANO,
com o m em bro suplente,para integrarem a Com issão
M ista destinada a analisar a M edida Provisória nº

1.826/99, em substituição aos anteriorm ente
indicados.

Atenciosam ente, – Deputado João Almeida,
Vice-Líderdo PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo M elo)– Serão
feitasassubstituiçõessolicitadas.

Sobre a m esa,projeto de Resolução que será
lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
CarlosPatrocínio.

É lido o seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 61, DE 1999
Modifica o inciso I do § 2º do art.

256 do Regimento Interno do Senado
Federal, que trata da retirada das
proposições.

O Senado Federalresolve:
Art. 1º O inciso I do § 2º do art. 256 do

Regim ento Interno do Senado Federal passa a
vigorarcom a seguinte redação:

“Art.256...............................................
..............................................................
§ 2º.......................................................
I – despachado pelo Presidente,

quando se tratar da retirada de
requerim ento, indicação ou proposição
apresentada porsom ente um signatário.

............................................................."

Art.2ºEsta resolução entra em vigorna data
de sua publicação.

Justificação
A presente proposição estabelece com petência

para o Presidente do Senado Federaldespacharo
pedido de retirada de proposição,quando esta tiver
somenteum signatário.

Com a modificação do inciso Ido § 2ºdo art.256 do
Regim entoInterno,equipara-seaproposiçãosubscritapor
um único parlam entaraosrequerim entose àsindicações,
que,porforça do dispositivo anteriorm ente citado,são
despachadosdiretam ente pelo Presidente.

Com o se trata de iniciativa isolada,não há m otivo
paraquesesubm etaaoexam edoPlenárioavontadedo
autorde retirara proposição.Basta que o próprio Presi-
denteexam ineopedido.Assim ,haveráeconom iaproces-
sual,nam edidaem quenãoform aisnecessáriosubm eter
orequerimentoàdeliberaçãodoPlenário.

Cum pre ressaltar,tam bém ,que a retirada de
proposição só será possível,se o respectivo requeri-
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m ento forapresentado antes de iniciada a votação,
consoante o que já estabelece o § 1ºdo m encionado
art.256.

Além disso, o requerim ento de retirada de
proposição subscrita porm ais de um signatário será
subm etida à deliberação do Plenário,conform e reza
o inciso IIdo § 2ºart.256 do Regim ento Interno.

Assim , com vistas a tornar m ais ágil o
processam entodospedidoseafacilitaradireçãodos
trabalhos legislativos, oferecem os este projeto à
consideração dos nobres senhores Parlam entares
que atuam nesta Casa.

Sala das Sessões, 1º de junho de 1999. –
SenadorCarlos Patrocínio.

LEGISLAÇÃO CITADA

REGIM ENTO INTERNO DO
SENADO FEDERAL

CAPÍTULO IX
Da Retirada de Proposição

Art.256.A retirada de proposiçõesem curso no
Senado é perm itida:

a) a de autoria de um ou m ais Senadores,
m ediante requerim ento do único signatário ou do
prim eiro deles;

b) a de autoria de com issão, m ediante
requerim ento de seu Presidente ou do Relator da
m atéria,com a declaração expressa de que assim
procede devidam ente autorizado.

§ 1ºO requerim ento de retirada de proposição
só poderá serrecebido antesde iniciada a votação e,
quando se tratar de em enda, antes de iniciada a
votação da proposição principal.

§ 2ºLido,o requerim ento será:

a) despachado pelo Presidente, quando se
tratarda retirada de requerim ento ou indicação;

b) subm etido à deliberação do Plenário:
1) im ediatam ente, se a m atéria constar da

Ordem do Dia;

2)m ediante inclusão em Ordem do Dia,se a
m atéria não constarda pauta dos trabalhos da ses-
são,com distribuição prévia dos avulsos do requeri-
m ento e da proposição.

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

O SR. PRESIDENTE (Geraldo M elo)– O projeto
lido vaià publicação.

A Presidênciacom unicaaoPlenárioqueoProjeto
de Resolução nº61,de 1999,lido anteriorm ente,ficará
sobre a m esa durante cinco diasúteis,a fim de receber

em endas,nosterm osdo art.401,§ 1º,do Regim ento
Interno.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo M elo)– Sobre a
m esa,requerim ento que será lido pelo Sr.1ºSecretário
em exercício,SenadorCarlosPatrocínio.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 291, DE 1999

Requer a inserção em Ata de um voto
de pesar pelo falecimento do Pastor Jaime
Wright.

Com fundam ento no disposto no art.218,inciso
VIIdoRegim entoInternodoSenadoFederal,requeiroa
Vossa Excelência a inserção em Ata de um voto de pe-
sarpelofalecim ento,nodia29dem aio,em Vitória–ES,
do Pastor Presbiteriano,Jaim e W right,coordenador,
juntam ente com o CardealArcebispo de São Paulo,
Dom Evaristo Arns,do projeto Brasil Nunca Mais, do
qualresultou o livro sob o m esm o título,descrevendo a
perseguição política a que foram subm etidososoposi-
toresao regim e m ilitarinstaurado em 1964,no País.

Justificação
Em 1970, Jaime Wright dava início à sua luta

pelo retorno do regim e dem ocrático ao País.O regim e
m ilitar,im plantado em abrilde 1964,com eçou porder-
rubar um governo legitim am ente eleito e prosseguiu
pela elim inação das liberdades dem ocráticas,as pri-
sões arbitrárias e a elim inação física de opositores do
regim e,atingindo seu período m aisnegro,exatam ente,
nosfinsdosanossessenta e início dosanossetenta.

Jaim eW rightingressounaluta,quandoseuirm ão
Paulo,ex-deputado porSanta Catarina e cassado pelo
regim em ilitar,“desapareceu”com om uitosoutrosbrasi-
leirosquenãoseconform aram com aderrubadadosis-
tem a dem ocrático.

Sua participação no com bate ao estado de exce-
ção e pelo restabelecim ento da dem ocracia no Brasil
m erece a nossa m ais grata hom enagem ,no m om ento
em que deixa este m undo,cujas injustiças contribuiu
para reduzir,indo desfrutara pazcelestial.

Sala dasSessões,1ºde junho de 1999.– Sena-
dorPedro Simon.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo M elo)– Esse re-
querim ento depende de votação,em cujo encam inha-
m ento podem fazeruso da palavra os Srs.Senadores
que o desejarem .

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT –AC)–Peçoapa-
lavra para encam inhara votação,Sr.Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (GeraldoM elo)–Senador,
tem a palavra,inicialm ente,o autordo requerim ento,
SenadorPedroSim on.Em seguida,seráconcedidaa
palavra a V.Exª.

SenadorPedroSim on,V.Exªtem apalavrapara
encam inhara votação,por5 m inutos.

O SR. PEDRO SIMON (PM DB –RS.Paraenca-
m inhara votação.)– Venho à tribuna,Sr.Presidente,
para registrarum voto de pesarpelo falecim ento,no
dia 29 de m aio,no Espírito Santo,do pastorpresbite-
riano Jaim e W right,que foi– junto com o Cardeal
Dom EvaristoArns–um doscoordenadoresdoproje-
to BrasilNunca M ais,que resultou em um livro sobre
assevíciasem austratosim postosaperseguidospo-
líticosdurante o regim e m ilitar.

Pela sua intensa atuação em favordos direitos
hum anos,Jaim e W rightm erece serincluído entre os
principaislíderesna luta pelo fim do arbítrio e pelo re-
torno do Brasilà dem ocracia.

O envolvim ento de Jaim e W rightnessa tarefa
com eçou no início dosanos70,quando desapareceu
seu irm ão Paulo,ex-deputado por Santa Catarina,
que havia sido cassado logo após o m ovim ento de
1964. Líder estudantil antes de ser eleito, Paulo
W rightdeixou o Brasile voltou em 1965,para,atuan-
do na clandestinidade,ajudara form arcooperativas
de agricultores.Durante vários anos,Jaim e W right
ainda se encontraria,secretam ente,com seu irm ão.

No livroUm Milagre, Um Universo,o jornalista
Lawrence W eschlerrelata:“em setem bro de 1973,
Jaim e recebeu um telefonem a.Ele caiu,disse nitida-
m ente um a vozanônim a,e a linha ficou m uda.Paulo
havia ‘desaparecido’– fora seqüestrado nas ruas de
São Paulo,sem deixarvestígios.Jaim e tentou,frene-
ticam ente,localizá-lo nas prisões m ilitares,sem ne-
nhum resultado.M ais tarde,ficou sabendo que o ir-
m ão havia sido torturado e,em m enos de 48 horas,
m orto;com efeito,com o tem po,ele pôde acharpro-
vas do assassinato do irm ão entre os papéis que o
pessoaldo ”BrasilNunca M ais"trouxe à luz;durante
anos,porém ,elenãotevecertezadenadaeprocurou,
portoda parte,porqualquertipo de inform ação;até
hoje,ele não pôde recuperaro corpo nem terqual-
querindicação de onde está sepultado".

A partirdesse telefonem a,o pastorpresbiteria-
no buscaria,sem sucesso,obterencontrarinform a-
çõessobre o paradeiro deseuirm ão.Essatarefa,que
ele desem penhou sem esm orecer,acabou poraproxi-
m á-lo de Dom Paulo Evaristo Arns– Cardealde São
Paulo,então a m aiorarquidiocese do m undo –,de
quem se tornou am igo e,m ais tarde,parceiro,na
elaboração do relatório sobre a tortura no Brasil.

Durante cinco anos, sob a coordenação de
Dom Paulo e do PastorW right,um grupo de 30 pes-
soascoletou–deform aanônim a–oim pressionante
relato das torturas praticadas nos porões do regim e
m ilitar,durante o qual“desapareceram ”124 pessoas.

Diversam ente de um a publicação sem elhante
feita na Argentina,baseada no relato dos persegui-
dos,no Brasil,o levantam ento foifeito a partirde do-
cum entos oficiais.

NolivroUm Milagre, Um Universo, ojornalista
Lawrence W eschlertranscreve um depoim ento de
Jaim e W rightem que ele explica essa peculiaridade:
“Para entendero que nos propusem os a fazerem
1979,é preciso entenderum pouco a natureza inco-
m um da ditadura m ilitarno Brasil”.

E explica Jaim e W right:“Sabe,osm ilitaresbra-
sileiros eram tecnocratas.Faziam questão de fazer
as coisas de acordo com as regras,m esm o que os
resultados fossem cruéis ou perversos.Porexem -
plo,eles tinham a obsessão de m anterum registro
com pleto de tudo o que faziam .Nunca pensaram
que alguém fosse exam inaresses registros – certa-
m ente não de m odo sistem ático.Nunca im aginaram
que teriam de prestarcontasa quem querque fosse.
M as o protocolo,os procedim entos estabelecidos,
exigia registros com pletos e bem ordenados, de
m odo que elesosfizeram .O ra,nasfasesdo proces-
so de um prisioneiro,as autoridades m uitas vezes
recorriam à tortura.Isso acontecia em parte porque
elas tinham pressa de extrairo m áxim o de inform a-
ções no m ais curto espaço de tem po,para que pu-
dessem efetuarm ais prisões antes que os am igos
do prisioneiro ficassem sabendo da sua prisão e de-
saparecessem .”

Para concluirseu depoim ento,o pastorpresbi-
teriano vaibuscarna cultura brasileira possíveisex-
plicaçõespara o fenôm eno da tortura:“M asera tam -
bém quase um reflexo tradicional,que rem ontava
aostem posdaescravidãoedaInquisição.Um acon-
fissão era obtida porm eio de torturas,e a verdade
dessa confissão era atestada definitivam ente pela
assinaturadavítim anaversãoescritadesuasdecla-
rações.”

Sr.Presidente,Srªse Srs.Parlam entares,nas-
cidosdepaisnorte-am ericanos,Jaim eW rightePau-
loW rightprestaram grandesserviçosaonossoPaís.
M erecem todo o nosso respeito e todo o nosso reco-
nhecim ento.

Paulo W rightserá lem brado pela sua atuação
política.Q ueria o m elhorpara o Brasil.Podem osaté
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discordarde suasidéias,m asé certo que ele lutava
para m elhorara situação dos m ais hum ildes deste
País.

Jaim e W right,pelo trabalho político e religioso
que desem penhou ao longo de sua vida,obteve um
lugardedestaqueentreosbrasileirosquelideraram a
nossa luta contra a tortura.Este é um fato terrívelde
nossahistória,m asnãopodem osperm itirquesejaol-
vidado.O Brasilnãoquer,nuncam ais,m ergulharnas
trevas de um a ditadura.O povo brasileiro não aceita
m aisabrirm ão do seu direito à cidadania plena e ab-
soluta.Para que tivéssem os o País que tem os hoje,
totalm ente livre,foipreciso que hom ens com o Jaim e
W rightdessem o m elhorde si,nos anos 60 e 70,
quando vivíam os sob o dom ínio do m edo,do ódio e
da selvageria.

Que Deusabençoe o PastorJaim e W right!
É verdade que hoje talvez poucos se lem brem

dasualutaedasuahistória.Noentanto,m ereceore-
gistro,Sr.Presidente.

O SR. PRESIDENTE (GeraldoM elo)–Concedo
a palavra ao SenadorTião Viana para encam inhara
votação.V.Exªdispõe de 5 m inutos.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC.Para enca-
m inharavotação.Sem revisãodoorador.)–Sr.Presi-
dente,Srªs e Srs.Senadores,tam bém quero m e as-
sociaraoSenadorPedroSim onporsuaatitudeadm i-
rávele louvávele fazerum a justa,breve e hum ilde
hom enagem ,em nom e tam bém de m em bros da co-
m unidade cristã e católica,ao pastorJaim e W right.

Delejásefalouedelem uitohaverem osdeouvir
e falar.Com o m em bro da com unidade cristã e católi-
ca,quero destacara im portante contribuição,a servi-
ço do Ecum enism o,do PastorJaim e W right,falecido
noúltim odia29dem aio,em Vitória,EspíritoSanto.O
im portante ativista brasileiro de Direitos Hum anos vi-
veu a m áxim a do am orna entrega da sua vida a favor
da vida do irm ão.O vendavalque proporcionou o
Concílio Vaticano II,na década de 1960,contribuiu
decisivam ente para sensibilizar cristãos e
não-cristãosna vivência do ecum enism o.

A práticadoam orpelavida,ocom prom issocom
a causa da Justiça e o enfrentam ento da ditadura uni-
ram grandes líderes religiosos com o o PastorJaim e
W right,o Cardealde São Paulo,Dom Paulo Evaristo
Arnse o Rabino HenrySobel.O testem unho dosreli-
giososcontribuirá para que seusexem plossejam se-
guidosporsuascom unidades:aIgrejaviveráum tem -
po único de quem vive com um a só Alm a e segue um
só Senhor.O fundam ento dessa união será o resgate
da dignidade hum ana.E,na sala da Arquidiocese de
São Paulo,na Avenida Higienópolis,brasileiros,ar-

gentinos,uruguaios,paraguaios,chilenos e bolivia-
nosencontrarão no Grupo do Clam oro pastore am i-
go que sentiu na sua própria pele a dorda persegui-
ção e do desaparecim ento de seu irm ão Paulo,40
anos,apóssessãodetorturanoDOI/CodideSãoPa-
ulo.

Encerrada a luta contra as ditaduras lati-
no-am ericanas,o PastorJaim e concentrou sua luta a
favordosdireitoshum anose contra a tortura pratica-
da poragentesdo Estado.

Pastor, am igo, com panheiro e irm ão, Jaim e,
agora ao lado do Paida Vida,intercede pelo com pro-
m isso que nós – cristãos e não-cristãos – devem os
tera favorda Vida e da Justiça.Que o seu exem plo
ecum ênicosejalem bradoportodasasgeraçõespara
que não nos esqueçam os o ensinam ento de Jesus
que você incorporou na sua prática.A fé sem obras
nada vale.

Essaéum ahom enagem dem em brosdacom uni-
dade católica apostólica rom ana ao PastorJaim e.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo M elo)– Srs.Se-
nadores,está concluído o encam inham ento de vota-
ção do presente requerim ento.

Na form a regim ental,dispõe o art.161,em seu
parágrafo único:

“Parágrafo único.Quando houver,en-
tre os docum entos a serem lidos, requeri-
m entos a votar,e se m ais de um Senador
pedira palavra para encam inhara votação,
esta ficará adiada para o fim da Ordem do
Dia.”

A votação deste requerim ento fica, portanto,
adiada para apósa Ordem do Dia,um a vezque dois
Senadorespediram a palavra para encam inhar.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo M elo)– Passa-se
à

ORDEM DO DIA
Item 1:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 25, DE 1999 – COMPLEMENTAR
Em regime de urgência – art. 336, inciso II,
do Regimento Interno, nos termos do
Requerimento nº 270, de 1999
(Votação nominal)

Discussão,em turno único,do Projeto
de Leida Câm ara nº25,de 1999 – Com ple-
m entar,de iniciativa do Presidente da Repú-
blica (nº 250/98 – Com plem entar,na Casa
de origem ),que dispõe sobre as norm as ge-
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rais para a organização,o preparo e o em -
prego dasForçasArm adas,tendo

Pareceresfavoráveis,sob nºs:

– 276, de 1999, da Com issão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
SenadorIrisRezende;e

– 277, de 1999, da Com issão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional,
Relator:SenadorPedro Piva.

Ao projeto não foram oferecidas em endas nos
term osregim entais.

Em discussãooprojeto,em turnoúnico.(Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra,encerro a
discussão.

Em votação.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE)–Sr.Presidente,peçoapalavraparaencam inhar
a votação.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo M elo)– Tem a
palavra V.Exª,para encam inhar a votação,por 5
m inutos.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE.Para encam inhara votação.)– Sr.Presidente,
Sr.ªs e Srs.Senadores,votarem os favoravelm ente a
esseprojeto,com oaliásjáofizem osnaCom issãode
Constituição,Justiça e Cidadania.Gostaria,entretan-
to,de fazerdois registros.Entendo que seria reco-
m endávelavotaçãodesseprojeto,quejácitaoM inis-
tério da Defesa,após a em enda constitucional,em
tram itação na Câm ara dosDeputados,que dizrespe-
ito à questão dasForçasArm adas.A lógica recom en-
daria isso.Todavia,esse projeto acabou chegando
antese,em boranãohajanenhum choquem aisexplí-
cito de natureza jurídico-constitucional,entendem os
que dever-se-ia votarprim eiro a em enda constitucio-
nal.Com o a Com issãodeConstituição,JustiçaeCida-
daniaentendeuqueoprojetodeveriaservotadoagora,
ofizem osafavordom éritoetam bém ofarem osnople-
nário.

Outro ponto sobre o qualgostaríam osde fazerum
registro é que a Lei,no art21,diz:

“Art.21.A leicriará a Agência Nacional
de Aviação Civilvinculada ao M inistério da De-
fesa”.

Não quero participarda polêm ica entre M inistros
oudadisputaentreM inistériodosTransporteseodaDe-
fesa no tocante a quem estaria vinculada a Agência Na-
cionaldeAviaçãoCivil,m aspensoquesedeveriatertro-
cado o nom e.

PorocasiãodadiscussãonaCom issãodeConsti-
tuição,JustiçaeCidadaniafoiditoapenasqueaagência
eraacontinuidadedoDAC,queatualm enteestávincula-
do ao M inistério da Aeronáutica e que,conseqüente-
m ente,passariaaservinculadoaoM inistériodaDefesa.

Ocorre que esta Casa aprovou outras agências
com oadeenergiaelétrica,adepetróleo,adetelecom u-
nicaçõesedeveráaprovaraderecursosm ineraisoutal-
veza de transportes,e essasagênciasnão são vincula-
dasa nenhum M inistério.São órgãosque tem a função
depreservarosinteressesdasociedadeoudoconsum i-
dor,sem vínculo direto com qualquerM inistério.

Estam os,assim ,abrindo um precedente pelo m e-
nosnocasodaAgênciaNacionaldeAviaçãoCivil.Reco-
nheço que ela tem algum as especificidades,um a vez
queosradaressãoosm esm osdaAeronáutica.Seéas-
sim ,podiatersidoencontradooutronom equenãoagên-
cia,para não se retirartoda discussão que vem se de-
senvolvendo em relação àsoutrasagências,asagênci-
as reguladoras,que não têm vinculação a M inistério e
que,da form a com o está sendo proposto,passariam a
tervinculação.

Fiz esse registro na Com issão de Constituição e
Justiça e gostaria de fazerum apelo à M esa.O art.21
fazreferência a um a leique vaicriara Agência Nacional
deAviaçãoCivil,quevaiestabelecerasatividadesepro-
cedim entos dessa agência.Esperam os,Sr.Presidente,
que ela seja tam bém distribuída para a Com issão de
Infra-Estrutura,porsera com issão técnica com petente
paraanalisaram atériacitadanoart.21.Com essasres-
salvas,Sr.Presidente,SrªseSrs.Senadores,nossovoto
é favorável.

Durante o discurso do Sr. José Eduardo
Dutra, o Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL– M G)– Sr.
Presidente,peço a palavra para encam inhar.

O SR. PRESIDENTE(AntonioCarlosM agalhães)–
Para encam inhar,concedo a palavra ao nobre Senador
Francelino Pereira.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL– M G.Para
encam inhara votação.)– S r.P residente,
a votação, pelo Senado Federal,do projeto
de leicom plem entar que instituio M inisté-
rio da D efesa – encerrada a tram itação da m a-
téria no Congresso – fecha um m om ento histó-
rico desta Nação. Estam os, na verdade, di-
ante da m ais expressiva dem onstra-
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ção de m aturidade política e da m ais elo-
qüente prova da consolidação dasinstituiçõesde-
m ocráticasbrasileiras.

O que antes parecia um tabu,hoje se revela a
cristalina constatação de que sob o sadio am biente
dem ocrático,asliderançasresponsáveispelodestino
da Nação podem decidirasquestõesaparentem ente
m aiscom plexase espinhosas.

Lem bro tentativas anteriores de integração das
Forças Arm adas,em pelo m enos dois m om entos da
nossa história neste século que se finda.Em 1936,
com apropostadeabsorçãodoM inistériodaM arinha
peloM inistériodaGuerra,e,em 1965,com aprim eira
m anifestação objetiva com vistas à criação do
M inistério da Defesa. Foram dois m om entos
im portantese cruciaispara a história política e m ilitar
do Brasil,cujo contexto não recom endava o avanço
na direção da associação dasForçasArm adas.

M as, em 1995, quando de seu discurso de
posse no prim eiro m andato,o Presidente Fernando
Henrique Cardoso, iniciando sua tarefa de
consolidação das instituições dem ocráticas, já
anunciava a futura criação do M inistério da Defesa.

Em outubro de 1997,num a histórica reunião da
Câm ara de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional,foidado partida para a instituição do novo
órgão, com a criação de um grupo de trabalho
interm inisterialpara tratar do assunto.A presença,
nesse colegiado, de lideranças m ilitares e de
expressivas figuras civis que desenvolveriam um
excelente trabalho em conjunto, indicava que se
buscaria um a solução que consultasse,em prim eiro
lugar,os m ais elevados interesses nacionais.Foram
então estabelecidos os fundam entos legais e
conceituais para a criação do M inistério da Defesa,
órgão centralda política de defesa nacional.

Seguiu-se a tradição constitucionalbrasileira.
Recusou-se a im portação pura e sim plesde m odelos
externos, os quais, em bora funcionando
corretam ente, guardam características específicas
de cada Nação,obviam ente diferentesdasnossas.E
o resultado aíestá.Terem osum M inistério da Defesa
m odernoem suaconcepção.Um núcleoquepensará
e agirá o tem po todo em função do em prego eficaz
das Forças Arm adas em torno do objetivo m aiorda
política de Defesa Nacional.Um M inistério voltado
para a otim ização da capacidade de defesa do País,
com prom etido com a m odernização e a racionalização
dasForçasArm adas,com sua atualização num m undo
que evoluitecnologicam ente em alta velocidade.

M as terem os tam bém um M inistério da Defesa
intensam ente envolvido com os m ais am plos
objetivosnacionais.Participanteativodoprocessode
recuperação do crescim ento econôm ico, de
superação dasdesigualdadesregionaise de renda e
de absorção de am plas parcelas da população
brasileira ao processo produtivo. Um M inistério,
enfim , com prom etido com o desenvolvim ento e o
progresso de nosso País.

Desejo encerrarsalientando a felizcoincidência
de encontrar-se à frente do M inistério da Defesa,no
m om ento de sua institucionalização,o M inistro Elcio
Alvares.Todos sabem os e testem unham os tratar-se
de um a figura honrada,um político da m elhorestirpe,
um raro espírito público que na política só am ealhou
um a riqueza:a honestidade e a seriedade.Entrou na
política com poucos recursos m ateriais e saiu com
m enos ainda,m as em com pensação nos deixou,e
especialm ente aos jovens que estão ingressando na
atividade política,inesquecíveis lições de hum ildade
e seriedade ao longo da sua atividade pública.O
M inistério da Defesa não poderia estarem m elhores
m ãos.

M uito obrigado.
O SR. JADER BARBALHO (PM DB – PA)– Sr.

Presidente,peço a palavra para encam inhar.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos

M agalhães) – Com a palavra o Senador Jader
Barbalho,para encam inhara votação.

O SR. JADER BARBALHO (PM DB – PA.Para
encam inhara votação.Sem revisão do orador.)– Sr.
Presidente,Srªse Srs.Senadores,desejo,em nom e
da Liderança do PM DB,registrarnosso apoio a esse
projeto de leicom plem entar.Esse é um dado históri-
co.Nósque rom pem oscom o regim e autoritário,que
vivenciam os a plenitude do regim e dem ocrático no
Brasil,tem osquefestejaraaprovação,nessem om en-
to,da criação do M inistério da Defesa.Fica claro que a
questãodadefesanacionaléum problem adasociedade
brasileira.Havia um a visão equivocada de que era um
problem adaáream ilitar.Com acriaçãodoM inistérioda
Defesa fica m aisdo que nunca claro que é um a preocu-
pação de todos:da área m ilitare da sociedade civil.

O fato de o M inistro da Defesa ser um civil,
ex-colega nosso nesta Casa,o M inistro Elcio Alvares,
dem onstra,Sr.Presidente,o avanço das conquis-
tas dem ocráticas no Brasil. E neste m om ento
não poderia de form a algum a, com o Líder do
PM DB no Senado Federal,deixarde dara m inha apro-
vaçãoefestejaroestágiopolíticoquealcançam os.M ais
do que nunca,é responsabilidade do Senado acom pa-
nharde perto as políticas de defesa e de interesse do
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País.É o registro que faço,com a recom endação de
aprovação à Bancada do PM DB.

O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP) – Sr.
Presidente,peço a palavra com o Relator.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
M agalhães)– Com a palavra o SenadorPedro Piva,
com o Relatordo projeto.

O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP. Para
encam inhara votação.Sem revisão do orador.)– Sr.
Presidente, Srs. senadores, com prazer e m uita
honra fuio Relatordesse projeto que cria o M inistério
da Defesa.Após tantos anos,com o frisou o nobre
Senador Jader Barbalho, chegam os à plenitude
dem ocrática em condiçõesde votarum projeto de tal
m agnitude.É um projeto que se explica pela sua
im portância.

O M inistério da Defesa passa a coordenaras
trêsArm as,que,duranteváriosm om entosdahistória
do nosso País,tiveram alguns problem as e que às
vezes foram de difícil superação. Com o disse o
SenadorBarbalho,é função dosSenadoreszelarpor
esta instituição,onde tem osa Com issão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional,e zelarpelo M inistério
da Defesa.

Fico satisfeito que todos os Líderes que já se
pronunciaram sobre esse projeto tenham se
m anifestado favoravelm ente.M uito obrigado.

O SR. GERSON CAMATA (PM DB – ES)– Sr.
Presidente,peço a palavra para encam inhar.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
M agalhães) – Para encam inhar a votação, com a
palavra o SenadorGerson Cam ata.

O SR. GERSON CAMATA (PM DB – ES.Para
encam inhara votação.Sem revisão do orador.)– Sr.
Presidente,nobres Senadoras e Senadores,queria
fazerum registro.Esse projeto que estam osvotando,
essa leicom plem entar,na verdade,é um avanço his-
tórico do Brasil.Depois de todo aquele processo do
regim em ilitar,daredem ocratização,vam osingressar
agora num período em que osM inistériosm ilitaresfi-
cam sob o com ando de um civilindicado pelo Senhor
Presidente da República.Estam os vendo agora es-
sas lam entáveis cenas da ação da Otan na Iugoslá-
via.Todo relatório das atividades da Otan é feito por
um civil,o ex-Deputado espanholJavierSolana,que
é o Secretário-Geralda Otan.Querdizer,a m aiorpo-
tência m ilitardo m undo,que é a Organização do Tra-
tadodoAtlânticoNorte,naverdade,tem com oSecre-
tário-Geralum civil,um ex-parlam entarespanhol.De-
poisquefazorelatório,eleconvidaum m ilitar,quefaz
orelatórioespecíficodaáreadele,istoé,um civilestá

com andando a m aiorconjugação de forças m ilitares
do m undo.

Hoje,com a m odernidade da Am érica Latina,o
Brasil,que participa do M ercosul,aproxim ou-se da
Argentina,queerasem preapontadacom oum perigo.
O grande visionário Dom Pedro II,vendo a confluência
doriodaPrataepercebendoqueaProvínciaCisplatina
deveria transform ar-se na República do Uruguai,disse
que havia necessidade de um país pendularentre o
BrasileaArgentina,paraevitarfuturosconfrontosentre
asduaspotênciasda Am érica do Sul.

O m undofoim udandocom um arapidezextraor-
dinária,e hoje com a criação do M ercosul,tem os a
Argentinacom oom aiorparceiroeconôm icoecom er-
ciale talvezo m aioraliado m ilitar.Ascoisasrealm en-
te m udaram .

Portanto,a m odernização das Forças Arm adas
vaicom eçarporaí.Este é o cam inho que osm ilitares
hoje devem procurar:um a força arm ada pequena,
não m uito custosa ao povo brasileiro,ágilna ação,
com o devem serhoje.O Brasilnão pode,está escrito
em nossa Constituição,usarforçaspara ocuparterri-
tóriosestrangeiros;só para defendero nosso.Vam os
defendê-lo com técnica,com um a força arm ada m o-
derna e barata para o contribuinte.Os recursos que
sobrarem desses investim entos poderão serusados
na área social.

Dentrodesseespírito,oquenoslevaaacreditar
m uito no sucesso desse avanço que o Presidente
Fernando Henrique Cardoso proporciona ao Brasil,é
o prim eiro M inistro indicado,nosso com panheiro,de
cuja lealdade,seriedade e hom bridade som os teste-
m unhas.É um hom em que,com habilidade e longa
convivêncianavidapolítica,poderáseroprim eiroM i-
nistro que levará os três M inistérios m ilitares em um
única direção:a de servirà defesa do território brasi-
leiro,àdefesadadem ocraciaeàestabilidadedenos-
sasinstituições,com ovem osacontecernom undoin-
teiro.

Sr.Presidente,cum prim ento o Presidente da
República pela coragem de tratardesse assunto,que
era tido com o um cristalentre algodões.Felizm ente
tudo está transcorrendo com a m aiortranqüilam ente,
com a m aiornorm alidade.O M inistro já está atuando
m esm o antesda oficialização do M inistério,que ago-
rasetornarealidade.O votoquevam osproferiréhis-
tórico;daquia m uitos anos nos lem brarem os dele e
dosque,neste m om ento,apóiam essa iniciativa em fa-
vordo Brasilda era m oderna.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP)
– Sr.Presidente,peço a palavra para encam inharvo-
tação.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos M aga-
lhães)– SenadorSebastião Rocha,o SenadorRo-
bertoRequião já havia pedido a palavra,de m anei-
ra que V.Exªfalará posteriorm ente.

Tem a palavra o SenadorRoberto Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PM DB – PR.

Para encam inhara votação.Sem revisão do orador.)
– Sr.Presidente,a idéia do M inistério da Defesa em
outras circunstâncias,em circunstâncias norm ais,é
interessanteedefensável.Noentanto,nestem om en-
to,queroconcordarcom oSenadorCam ataqueavo-
tação deste projeto pelo Senado é um avanço históri-
co,m as é um avanço histórico sobre a Constituição,
que não prevê o M inistério da Defesa.M ais do que
um avanço,Senador,é um atropelam ento histórico
do processo constitucionale do Legislativo.

Em outras circunstâncias em que eu não visse
am eaça à soberania nacional,em que eu não vislum -
brasseadeliberadaintençãodeelim inarbastiõesdere-
sistência nacionalista não-xenófobos,m asde resistên-
cia nacionalista no País,votaria,sem a m enorsom bra
de dúvida,aprovando o M inistério da Defesa e a possi-
bilidade da escolha de um civilpara conduzi-lo.

Porém ,no caudaldas reform as constitucionais
desnacionalizantes,no caudalda globalização e do
favorecim ento do capitalinternacional,no caudaldas
agressõesdo Gatt,diante da am eaça concreta de in-
tegraçãodoBrasilnaAlalc,subm etendoanossaeco-
nom iadeform adefinitivaainteressesquenãosãoos
nacionais,eu,pessoalm ente,não voto nesse avanço
histórico ou nesse atropelam ento do processo consti-
tucional.

M eu voto é contra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos M aga-

lhães)– Com a palavra o SenadorSebastião Rocha.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP.

Para encam inhara votação.Sem revisão do orador.)
– Sr.Presidente,Srªs e Srs.Senadores,respeito as
consideraçõesfeitaspelo SenadorRoberto Requião,
que considero um a grande resistência a esse m odelo
neoliberalqueseim plantanoPaís,m astenhoum en-
tendim entodiferentearespeitodacriaçãodoM inisté-
rio da Defesa.

Acredito que este M inistério contribui,de fato,
para o aperfeiçoam ento dem ocrático em nosso País.
Entendo que o Brasilsó tem a ganharcom a existên-
cia de um a autoridade que possa harm onizar as
açõesdasForçasArm adase,além da defesa nacio-
nal,agiraproveitando o potencialdesenvolvim entista
que essasForçastêm .

Desde já faço um apelo ao M inistro Elcio Alva-
res,nosso ex-colega de Senado,hom em que sem pre
foim uito com preensivo quando havia divergênciasen-
tre Governo e Oposição – quando Líderdo Governo
nesta Casa,tinha sem pre um a postura de grande res-
peitoparacom aOposição–nosentidodequeoM inis-

tériodaDefesasevoltecom m aioratenção,com m ai-
orênfase para asquestõesda Am azônia.

Não tenho a m enordúvida de que a Am azônia
é,sim ,um foco de am bição internacional,e projetos,
do ponto de vista estratégico,de defesa nacionalde-
vem ,cada vez m ais,serim plem entados e fortaleci-
dospelo Governo.

Na sem ana passada, estive num a audiência
com oM inistroElcioAlvaresecom oM inistrodoExér-
cito,CleuberVieira,exatam ente conversando sobre
essasquestõesestratégicasde defesa da Am azônia.
Com osesabe,aAm azôniadetém um percentualele-
vadíssim o – m ais de um quarto – da água doce do
planeta e detém um a reserva de biom assa invejável
com ofontealternativadegeraçãodeenergiaelétrica.
Projetos com o o Calha Norte,porexem plo,que não
era em inentem ente m ilitar,m as um projeto,tam bém ,
de natureza institucional,de natureza diversificada,
que deveria ser conduzido por vários m inistérios.
Infelizm ente,os m inistérios civis se om itiram ,negli-
genciaram ,e asações,de certa form a,foram condu-
zidasapenaspelosm inistériosm ilitares.M aso Calha
Norte não é apenasum projeto de ação m ilitarpara a
Am azônia.Então,projetos com o o Calha Norte de-
vem serrevitalizados.O Projeto Sivam deve serim -
plem entado com m aiorbrevidade.Fuium contesta-
dordas questões que se levantaram aquino que diz
respeito a ilegalidades,a falhas,a suspeitas de irre-
gularidadesnaconduçãodoSivam ,m asreconheçoa
im portância dosProjetosSivam e Sipam para a Am a-
zônia e para o Brasil.

Portanto,espero que o Governo,em blem ado
hoje na figura do M inistro Elcio Alvares,consiga,de
fato,harm onizarasaçõesdasForçasArm adastanto
nacriaçãodeum projetoestratégicodedefesanacio-
nal,quantonaim plem entaçãodenovosrum osdede-
senvolvim ento para o nosso País,utilizando o poten-
cialque asForçasArm adastêm nesse sentido.

M uito obrigado,Sr.Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos M aga-

lhães)–AosSrs.Senadoresquenãovotaram ,peçofa-
zê-lo.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE)– A Liderança do Bloco recom enda o voto “sim ”.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL– M A)– A Lideran-
ça do PFL recom enda o voto “sim ”,Sr.Presidente.

O SR. JADER BARBALHO (PM DB – PA)– O
PM DB recom enda o voto “sim ”,Sr.Presidente.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB –RR)–O PSDB
recom enda o voto “sim ”,Sr.Presidente.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA)– O PPB reco-
m enda o voto “sim ”.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos M aga-
lhães)– Peço aosSrs.Senadoresque venham votar,
poisa m atéria exige quorum qualificado.

(Procede-se à votação nominal.)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
M agalhães)– Votaram “sim ”56 Srs.Senadores;e
“não”3.

Houve 1 abstenção.

Total:60 votos.

Aprovado.

A m atéria vaià sanção.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 25, DE 1999 – COMPLEMENTAR

Dispõe sobre as normas gerais para
o organização, o preparo e o emprego
das Forças Armadas.

O Congresso Nacionaldecreta:

CAPÍTULO I
Disposições Preliminares

SEÇÃO I
Da Destinação e Atribuições

Art.1º As Forças Arm adas,constituídas pela
M arinha,peloExércitoepelaAeronáutica,sãoinstitu-
ições nacionais perm anentes e regulares,organiza-
dascom base na hierarquia e na disciplina,sob a au-
toridadesuprem adoPresidentedaRepúblicaedesti-
nam -se à defesa da Pátria,à garantia dos poderes
constitucionais,e,poriniciativa de qualquerdestes,
da leie da ordem .

Parágrafo único.Sem com prom etim ento de sua
destinação constitucional,cabe tam bém às Forças
Arm adaso cum prim ento dasatribuiçõessubsidiárias
explicitadasnesta LeiCom plem entar.

SEÇÃO II
Do Assessoramento ao Comandante Supremo

Art.2ºO Presidente da República,na condição
de Com andante Suprem o dasForçasArm adas,é as-
sessorado:

I–noqueconcerneaoem pregodem eiosm ilita-
res,pelo Conselho M ilitarde Defesa;e

II– no que concerne aosdem aisassuntosperti-
nentesàáream ilitar,peloM inistrodeEstadodaDefe-
sa.

§ 1ºO Conselho M ilitarde Defesa é com posto
pelosCom andantesda M arinha,do Exército e da Ae-
ronáutica e pelo Chefe do Estado-M aiorde Defesa.

§2ºNasituaçãoprevistanoincisoIdesteartigo,
o M inistro de Estado da Defesa integrará o Conselho
M ilitarde Defesa na condição de seu Presidente.

CAPÍTULO II
Da Organização

SEÇÃO I
Das Forças Armadas

Art.3ºAsForçasArm adassão subordinadasao
M inistrodeEstadodaDefesa,dispondodeestruturas
próprias.

Art.4ºA M arinha,oExércitoeaAeronáuticadis-
põem ,singularm ente,de um Com andante,nom eado
pelo Presidente da República,ouvido o M inistro de
Estado da Defesa,o qual,no âm bito de suas atribui-
ções,exercerá a direção e a gestão da respectiva
Força.

Art.5ºOs cargos de Com andante da M arinha,
do Exército e da Aeronáutica são privativosde oficia-
is-generaisdo últim o posto da respectiva Força.

§ 1ºÉ assegurada aos Com andantes da M ari-
nha,doExércitoedaAeronáuticaprecedênciahierár-
quica sobre osdem aisoficiais-generaisdastrêsFor-
çasArm adas.

§ 2ºSe o oficial-generalindicado para o cargo
de Com andante da sua respectiva Força estiverna
ativa,será transferido para a reserva rem unerada,
quando em possado no cargo.

§ 3º São asseguradas aos Com andantes da
M arinha,do Exército e da Aeronáutica todasasprer-
rogativas,direitose deveresdo Serviço Ativo,inclusi-
ve com a contagem de tem po de serviço,enquanto
estiverem em exercício.

Art.6ºO PoderExecutivo definirá a com petên-
cia dos Com andantes da M arinha,do Exército e da
Aeronáutica para a criação,a denom inação,a locali-
zação e a definição dasatribuiçõesdasorganizações
integrantesdasestruturasdasForçasArm adas.

Art.7ºCom pete aos Com andantes das Forças
apresentaraoM inistrodeEstadodaDefesaaListade
Escolha,elaborada na form a da lei,para a prom oção
aos postos de oficiais-generais e indicar os oficia-
is-generaisparaanom eaçãoaoscargosquelhessão
privativos.

Parágrafo único.O M inistro de Estado da Defe-
sa,acom panhado do Com andante de cada Força,
apresentará os nom es aos Presidente da República,
a quem com pete prom overos oficiais-generais e no-
m eá-lospara oscargosque lhessão privativos.

Art.8ºA M arinha,oExércitoeaAeronáuticadis-
põem de efetivosde pessoalm ilitare civil,fixadosem
lei,e dos m eios orgânicos necessários ao cum pri-
m ento de sua destinação constitucionale atribuições
subsidiárias.
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Parágrafo único.Constituem reserva das For-
çasArm adaso pessoalsujeito a incorporação,m edi-
ante m obilização ou convocação,pelo M inistério da
Defesa,porinterm édio da M arinha,do Exército e da
Aeronáutica,bem com o as organizações assim defi-
nidasem lei.

SEÇÃO II
Da Direção Superior das Forças Armadas
Art.9ºO M inistro de Estado da Defesa exerce a

direção superiordas Forças Arm adas,assessorado
pelo Conselho M ilitarde Defesa,órgão perm anente
de assessoram ento,pelo Estado-M aior de Defesa,
pelasSecretariasedem aisórgãos,conform edefinido
em lei.

Art.10.O Estado-M aiordeDefesa,órgãodeas-
sessoram ento do M inistro de Estado da Defesa,terá
com o chefe um oficialgeneraldo últim o posto,da ati-
va,em sistem aderodízioentreastrêsForças,nom e-
ado pelo Presidente da República,ouvido o M inistro
de Estado da Defesa.

Art.11.Com pete ao Estado-M aior de Defesa
elaboraro planejam ento do em prego com binado das
Forças Arm adas e assessoraro M inistro de Estado
da Defesa na condução dosexercícioscom binadose
quanto à atuação de forçasbrasileirasem operações
de paz,além de outras atribuições que lhe forem es-
tabelecidaspelo M inistro de Estado da Defesa.

CAPÍTULO III
Do Orçamento

Art.12.O orçam ento do M inistério da Defesa
contem plará as prioridades da política de defesa na-
cional,explicitadas na Leide Diretrizes Orçam entári-
as.

§1ºO orçam entodoM inistériodaDefesaidenti-
ficará asdotaçõesprópriasda M arinha,do Exército e
da Aeronáutica.

§ 2ºA consolidação daspropostasorçam entári-
as das Forças será feita pelo M inistério da Defesa,
obedecendo-se asprioridadesestabelecidasna polí-
tica de defesa nacional,explicitadasna Leide Diretri-
zesOrçam entárias.

§ 3ºA M arinha,o Exército e a Aeronáutica farão
a gestão,de form a individualizada,dos recursos or-
çam entáriosquelhesforem destinadosnoorçam ento
do M inistério da Defesa.

CAPÍTULO IV
Do Preparo

Art. 13. Para o cum prim ento da destinação
constitucionaldas Forças Arm adas,cabe aos Co-

m andantesda M arinha,do Exército e da Aeronáutica
o preparo de seusórgãosoperativose de apoio,obe-
decidas as políticas estabelecidas pelo M inistro da
Defesa.

Art.14.O preparo dasForçasArm adasé orien-
tado pelosseguintesparâm etrosbásicos:

I– perm anente eficiência operacionalsingulare
nas diferentes m odalidades de em prego interdepen-
dentes;

II– procura da autonom ia nacionalcrescente,
m ediante contínua nacionalização,de seus m eios,
nela incluídas pesquisa e desenvolvim ento e o forta-
lecim ento da indústria nacional;

III–corretautilizaçãodopotencialnacional,m e-
diante m obilização criteriosam ente planejada.

CAPÍTULO V
Do Emprego

Art.15.O em prego dasForçasArm adasna de-
fesa da Pátria e na garantia dospoderesconstitucio-
nais,da leie da ordem ,e na participação em opera-
çõesde paz,é de responsabilidade do Presidente da
República,que determ inará ao M inistro de Estado da
Defesa a ativação de órgãos operacionais,observa-
da a seguinte form a de subordinação:

I– diretam ente ao Com andante Suprem o,no
casodeCom andosCom binados,com postosporm ei-
osadjudicadospelasForçasArm adase,quando ne-
cessário,poroutrosórgãos;

II– diretam ente ao M inistro de Estado da Defe-
sa,para fim de adestram ento,em operações com bi-
nadas,ou quando da participação brasileira em ope-
raçõesde paz;

III– diretam ente ao respectivo Com andante da
Força,respeitada a direção superiordo M inistro de
Estado da Defesa,no caso de em prego isolado de
m eiosde um a única Força.

§ 1ºCom pete ao Presidente da República a de-
cisão do em prego dasForçasArm adas,poriniciativa
própria ou em atendim ento a pedido m anifestado por
quaisquerdos poderes constitucionais,porinterm é-
dio dosPresidentesdo Suprem o TribunalFederal,do
Senado Federalou da Câm ara dosDeputados.

§2ºA atuaçãodasForçasArm adas,nagarantia
daleiedaordem ,poriniciativadequalquerdospode-
resconstitucionais,ocorrerádeacordocom asdiretri-
zes baixadas em ato do Presidente da República,
apósesgotadososinstrum entosdestinadosàpreser-
vação da ordem pública e da incolum idade das pes-
soas e do patrim ônio, relacionados no art. 144 da
Constituição Federal.
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CAPÍTULO VI
Das Disposições Complementares

Art.16.Cabe àsForçasArm adas,com o atribui-
ção subsidiária geral, cooperar com o desenvolvi-
m entonacionaleadefesacivil,naform adeterm inada
pelo Presidente da República.

Art.17.Cabe à M arinha,com o atribuições sub-
sidiáriasparticulares:

I– orientare controlara M arinha M ercante e
suasatividadescorrelatas,no que interessa à defesa
nacional;

II– provera segurança da navegação aquaviá-
ria;

III– contribuirpara a form ulação e condução de
políticasnacionaisque digam respeito ao m ar;

IV – im plem entare fiscalizaro cum prim ento de
leis e regulam entos,no m are nas águas interiores,
em coordenação com outrosórgãosdo PoderExecu-
tivo,federalou estadual,quando se fizernecessária,
em razão de com petênciasespecíficas.

Parágrafo único. Pela especificidade dessas
atribuições,é da com petência do Com andante da
M arinha o trato dos assuntos dispostos neste artigo,
ficando designado com o “Autoridade M arítim a”,para
esse fim .

Art.18.Cabe à Aeronáutica,com o atribuições
subsidiáriasparticulares:

I– orientar,coordenare controlaras atividades
de Aviação Civil;

II– provera segurança da navegação aérea;
III– contribuirpara a form ulação e condução da

Política AeroespacialNacional;
IV – estabelecer,equipare operar,diretam ente

ou m ediante concessão,a infra-estrutura aeroespaci-
al,aeronáutica e aeroportuária;

V – operaro Correio Aéreo Nacional.
Parágrafo único. Pela especificidade

dessas atribuições,é com petência do Com andante
da Aeronáutica o trato dos assuntos dispostos neste
artigo, ficando designado com o “Autoridade
Aeronáutica”,para esse fim .

CAPÍTULO VII
Das Disposições Transitórias e Finais
Art.19.Até que se proceda a revisão dos atos

norm ativospertinentes,asreferênciaslegaisa M inis-
tério ou a M inistro de Estado da M arinha,do Exército
e da Aeronáutica passam a serentendidas com o a
Com ando ou a Com andante dessas forças,respecti-
vam ente,desde que não colidam com atribuições do
M inistério ou M inistro de Estado da Defesa.

Art.20.OsM inistériosdaM arinha,doExércitoe
da Aeronáutica serão transform ados em com an-
dos,porocasião da criação do M inistério da Defe-
sa.

Art.21. Leicriará a Agência Nacionalde Avia-
çãoCivil,vinculadaaoM inistériodaDefesa,órgãore-
gulador e fiscalizador da Aviação Civil e da in-
fra-estrutura aeronáutica e aeroportuária,estabele-
cendo,entre outras m atérias institucionais,quais,
dentre asatividadese procedim entosreferidosnos
incisos Ie IV do art.18,serão de sua responsabili-
dade.

Art.22.EstaleiCom plem entarentraem vigorna
data de sua publicação.

Art.23.Revoga-se a LeiCom plem entarnº69,
de 23 de julho de 1991.

SenadoFederal, dejunhode1999.–Senador
Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Bloco/PDT – AM )
– Sr.Presidente,solicito a palavra pela ordem .

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
M agalhães)– V.Exªtem a palavra.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Bloco/PDT – AM .
Pelaordem .Sem revisãodoorador.)–Sr.Presidente,
com o já o fizna Com issão de Constituição,Justiça e
Cidadania, alerto a M esa para que recom ende à
Com issãodeRedaçãocuidadonarevisãodotextoda
lei ora aprovada, que contém , pelo m enos, três
clam orososerrosde português.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
M agalhães) – A essas coisas se responde com a
cabeça.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
M agalhães)– Item 2:

REQUERIM ENTO Nº245,DE 1999

Votação, em turno único, do
Requerim ento nº245,de 1999,do Senador
Paulo Hartung, solicitando, nos term os
regim entais, a tram itação conjunta das
Propostas de Em enda à Constituição nºs 29
e 39,de 1999,porversarem sobre critérios
de distribuição da parcela do ICM S
pertencente aosm unicípios.

Em votação o requerim ento.
As Srªs e os Srs.Senadores que o aprovam

queiram perm anecersentados.(Pausa.)
Aprovado.
As m atérias passam a tram itarem conjunto e

retornam à Com issão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
M agalhães)– Item 3:

REQUERIM ENTO Nº246,DE 1999

Votação, em turno único. do
Requerim ento nº246,de 1999,do Senador
Geraldo Cândido, solicitando, nos term os
regim entais,que sobre o Projeto de Leido
Senado nº 165, de 1999, de autoria do
SenadorLuiz Estevão,que dispõe sobre a
preservação da concepção urbanística da
Capital Federal e dá outras providências,
além da Com issão constante do despacho
inicialde distribuição,seja ouvida,tam bém ,
a de Serviçosde Infra-Estrutura.

Em votação o requerim ento.

As Srªs e os Srs.Senadores que o aprovam
queiram perm anecersentados.(Pausa.)

Aprovado.

O projeto vai à Com issão de Serviços de
Infra-estrutura e, posteriorm ente, à Com issão de
Educação,em decisão term inativa.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
M agalhães)– Item 4:

REQUERIM ENTO Nº247,DE 1999

Votação, em turno único, do
Requerim ento nº247,de 1999,do Senador
Antero Paes de Barros, solicitando, nos
term os regim entais, a retirada, em caráter
definitivo,do Projeto de Leido Senado nº
299, de 1999, de sua autoria, que
acrescenta alínea ao art.38 da Leinº4.117,
de 27 de agosto de 1962 (Código Brasileiro
de Telecom unicações).

Em votação o requerim ento.

As Srªs e os Srs.Senadores que o aprovam
queiram perm anecersentados.(Pausa.)

Aprovado.

A m atéria vaidefinitivam ente ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
M agalhães) – Esgotada a m atéria constante da
Ordem do Dia.

Passa-se,agora,àvotaçãodoRequerim entonº
291,de 1999,lido no Expediente,que propõe voto de
pesarpelo falecim ento do PastorJaim e W right.

Em votação o requerim ento.
As Srªs e os Srs.Senadores que o aprovam

queiram perm anecersentados.(Pausa.)
Aprovado.
Será cum prida a deliberação do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos M aga-
lhães)– Sobre a m esa,requerim ento que será lido
pelo Sr.1ºSecretário em exercício,SenadorCarlos
Patrocínio.

É lido o seguinte:

REQUERIM ENTO Nº292,DE 1999

Requeiro,nos term os dos artigos 218 e 219 do
Regim entoInternodoSenadoFederal,ainserçãoem
ata de voto de profundo pesarpelo falecim ento do
grandeatletaJoãoCarlosdeOliveira,oJoãodoPulo,
que faleceu no dia 29 de m aio últim o.

Justificação

João do Pulo com eçou no atletism o,em Pinda-
m onhangaba(SP),cidadeondenasceu.Com eçouno
salto em altura m aslogo m udou para a corrida – 100
m etrosrasos– salto em distância e salto triplo.O su-
cesso veio rápido e ele foirecordista brasileiro e
sul-am ericano dos100 m etros,do salto em distância
e do salto triplo.

Durante osoito anosem que participou de com -
petições,naspistasde todo m undo,João do Pulo bri-
lhou. Foi tricam peão m undial, bicam peão
pan-am ericano e oito vezes cam peão brasileiro.Ga-
nhou duas m edalhas olím picas de bronze e durante
dezanosfoiorecordistam undialdosaltotriplo,com a
m arca de 17,89m ,obtida no Pan-Am ericano do M éxi-
co.

A vitoriosa carreira foibrutalm ente interrom pida
no dia 22 de dezem bro de 1981,quando,aos 27
anos,sofreu um acidente autom obilístico.O carro
que dirigia foicolhido,de frente,porum a Variantque
estava na contram ão.

Apesardas inúm eras cirurgias e de quase um
ano de tratam ento,a perna direita do cam peão teve
de seram putada.Longe das pistas,João tentou a
carreira política,tendo sido deputado estadualpor
doism andatos.

Em 1995,quando não conseguiu reeleger-se,
partiu para a carreira de em presário abrindo um a pa-
daria e um a em presa de transporte.Em preendim en-
tosque,infelizm ente,não deram certo.

No ano passado João com eçou a preparar-se
para participarda Paraolim píada de Sidney,na Aus-
trália,previstaparaoanoquevem ,m asfoiobrigadoa
abandonaro projeto porfalta de apoio.

João do Pulo estava internado havia um m êsno
HospitalBeneficência Portuguesa.Com sua m orte,
no últim o sábado,ficam os um pouco m ais pobres.
Certam ente ele está dentre osm aioresesportistasdo
século.

SaladasSessões,1ºdejunhode1999.–Sena-
dorEduardo Suplicy.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
M agalhães)– Em votação o requerim ento.

As Srªs e os Srs.Senadores que o aprovam
queiram perm anecersentados.(Pausa.)

Aprovado.

Será cum prida a deliberação do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
M agalhães)– Sobre a m esa,requerim ento que será
lidopeloSr.1ºSecretárioem exercício,SenadorCarlos
Patrocínio.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 293, DE 1999
Requeiro,nosterm osdosartigos49,inciso X,e

50 da Constituição Federal,com binadoscom o artigo
216 do Regim ento Interno do Senado,sejam solicita-
das ao M inistro do Trabalho as seguintes inform a-
ções:

1.Listar,detalhando porano,profissão,nacio-
nalidade,em presaondeirátrabalhar,funçãoquepre-
tende exercer,o núm ero de vistosde trabalho conce-
didosa estrangeirosdesde janeiro de 1995.

2.Quaisoscritériosutilizadosparaaconcessão
de visto de trabalho?

Justificação
Um a dasjustificativasdo Governo para a venda

das estatais era que,além do aum ento da eficiência,
as em presas privatizadas proporcionariam um a m ai-
oroferta de novos postos de trabalho.Entretanto,o
que estam osconstatando é o oposto do discurso ofi-
cial.Apenas para citarum núm ero,a Telefónica,em -
presa que com prou a Telesp,já dem itiu m aisde 35%
dos antigos em pregados.Engenheiros,secretárias,
adm inistradores, técnicos em geral, m uitas vezes
com m ais de 15-20 anos de em presa,estão sendo
substituídosportrabalhadoresestrangeiros.

Não som os contra a contratação de estrangei-
ros.Som osafavorquehajacadavezm aiorliberdade
para o serhum ano escolheraonde querviver,estu-
dar,trabalhar.M asé im portante que ospassosnessa
direçãosejam feitoscom um sentidodereciprocidade
entre ospaísese especialm ente nasrelaçõesde tra-
balho.Enquanto,porexem plo,o Brasilabre seu m er-
cadoparacentenasdetrabalhadoreseuropeus,aEu-
ropafechaasportasdeseum ercadoparaosprofissi-
onaisbrasileiros.

O índice de desem prego,m edido pelo Dieese,
na Grande São Paulo,vem crescendo de form a alar-
m ante,todavia o M inistério do Trabalho continua a
concedervistos de trabalho,ao que tudo indica sem

nenhum critério.As inform ações aquisolicitadas são
de fundam entalim portância para que possam ospro-
porum a nova política de em pregospara o País.

SaladasSessões,1ºdejunhode1999.–Sena-
dorEduardo Suplicy.

(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos M aga-

lhães)– O requerim ento lido vaià M esa para deci-
são,nosterm osdo Regim ento Interno.

O SR. CASILDO MALDANER (PM DB – SC)–
Sr.Presidente,pela ordem .

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos M aga-
lhães)– Tem a palavra V.Exª

O SR. CASILDO MALDANER (PM DB – SC.
Pelaordem .Sem revisãodoorador.)–Sr.Presidente,
peço à M esa que,se possível,faça constaro m eu
voto “sim ”na votação anterior,pois a m esm a não foi
registrada no paineleletrônico.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos M aga-
lhães)– A M esa fará constara declaração de que V.
Exªvotaria favoravelm ente;contudo,o seu voto infe-
lizm ente...

O SR. CASILDO MALDANER (PM DB – SC)–
Apenaspara constarem ata,Sr.Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos M aga-
lhães)– Não constará falta para V.Exªna ata da ses-
são.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos M aga-
lhães)–ConcedoapalavraaonobreSenadorIrisRe-
zende para um a breve com unicação.

O SR. IRIS REZENDE (PM DB-GO.Para um a
breve com unicação.)– Sr.Presidente,Srªse Srs.Se-
nadores,inicialm ente agradeço à ilustre colega,Se-
nadora Heloisa Helena,que m e cedeu a sua vez na
lista de oradores,concedendo-m e,assim ,a oportuni-
dade de,desta tribuna,falarde um im portante seg-
m ento da sociedade brasileira.

Sr.Presidente,o Senado da República recebe
hoje,em suasgaleriase no Auditório Petrônio Portel-
la,centenas e centenas de representantes de um a
parcela da sociedade que,com o seu suore sua luta
diária,ajudam aconstruiragrandezadestePaís,pro-
duzindo osalim entosque m atam a fom e e propiciam
a vida.Aquiestão os nossos pequenos agricultores.
São hom ens e m ulheres sim ples,trabalhadores ho-
nestos. Dedicam as suas existências à labuta do
cam po,enfrentando as dificuldades com determ ina-
ção e coragem ,sem pre dispostos a colaborarna ár-
duatarefadeconstruirocrescim entoeconôm ico,m e-
lhorando ascondiçõesde vida do povo brasileiro.

Este segm ento, Sr. Presidente, tem m otivos
para se orgulharde seu trabalho.A agropecuária,
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entre todasasatividadesprodutivasdeste País,foia
única que agüentou o tranco da crise, crescendo
17,8% no prim eiro trim estre de 1998.Na som a geral,
graçasao desem penho do cam po,o Produto Interno
Bruto brasileiro cresceu 1% ,afastando as som bras
da recessão que se anunciava para este ano.O agri-
business produziu 35% de toda a riqueza nacional,
avaliada em R$805 bilhões.

Os nossos pequenos produtores,
especialm ente ,são responsáveis diretos poressas
conquistas. Eles sabem , com eficiência, alcançar
resultados positivos nos m om entos m ais delicados,
im pedindo que os desacertos na área econôm ica
acabem inviabilizando o País. Entretanto, Sr.
Presidente,Srªs e Srs.Senadores,a despeito dos
avanços obtidos pelo setor prim ário,os pequenos
agricultoresestão sendo outra vezpenalizados.Eles
são asvítim asm aioresda crise cam bialque abalou o
Brasil,principalm ente no que se refere à inaceitável
política de juros que torna,no m om ento,inviávela
quitação dosfinanciam entoscontraídos.

É o caso do Fundo Constitucional de
Financiam ento do Centro-Oeste – FCO,criado com o
intuito de ajudara corrigirasdesigualdadessociaise
regionais e que, hoje, transform ou-se no m ais
im placáveldos credores dos pequenos agricultores,
aosquais,originalm ente,deveriaprestarassistência.

Esta não é a prim eira oportunidade em que
abraço esta causa.Em setem bro do ano passado,
participeiem Goiânia de um encontro com m ais de
cinco m ilagricultores no parque agropecuário,num
evento organizado pelo Cam ppo – Centro de Apoio
aosM inie PequenosProdutoresRuraise suasorga-
nizações.O presidente da entidade,Luiz Alberto de
Paula e Souza,aquise encontra com o testem unha
dessa nossa luta que vem de longe.A situação agora
se agrava e o nosso em penho é,sem dúvida,apelar
para a sensibilidade das autoridades federais,a fim
de que sejam encontrados os m elhores cam inhos e
asm elhoressoluções.

Os Fundos Constitucionais de Financiam ento
do Norte,Nordeste e Centro-Oeste,criados pela Lei
nº7.827,de27desetem brode1989,têm porobjetivo
contribuirparaodesenvolvim entoeconôm icoesocial
das regiões Norte,Nordeste e Centro-Oeste,porin-
term édiodasinstituiçõesfinanceirasfederaisdecará-
terregional,m edianteaexecuçãodeprogram asdefi-
nanciam ento aos setores produtivos,em consonân-
cia com os respectivos planos locais de desenvolvi-
m ento.

Essesfundosforam concebidoscom asm elho-
resintenções,m as,em razão dasbruscasm udanças

conjunturais e econôm icas,acabam se transform an-
do em verdadeiros algozes daqueles que deveriam
beneficiar.Os pequenos agricultores que contraíram
esse financiam ento estão hoje atolados nas dívidas.
Vivem um a situação dram ática e angustiante.É em
função desta realidade que ocupo a tribuna nesta tar-
de.Aquiestou,diante de nossos com panheiros que
ocupam asgalerias,para solicitarao Presidente Fer-
nando Henrique Cardoso a tom ada de providências
im ediataspara renegociaressasdívidas,corrigindo o
descom passo entre os encargos financeiros e a ren-
tabilidade do setoragropecuário.

A situação é realm ente séria e preocupante.A
crise originada pelos altos níveis de inadim plência
vem provocando desem prego,êxodo rural,e vaiaca-
bar transform ando os agricultores em futuros bói-
as-frias,provocando ainda m aisinchaço nasperiferi-
asdascidades.

Em 1947,o Congresso Nacional,diante de um a
crise experim entada àquela época pela agropecuária
brasileira,principalm entedoCentro-Oeste,concedeu
um a m oratória,e,posteriorm ente,em 1949,conce-
deuoperdãototaldassuasdívidas,assum indooGo-
verno Federal,inclusive,as dívidas particulares dos
pecuaristas.

Sr.Presidente,os pequenos produtores rurais
não querem o perdão das dívidas.Não são e nunca
foram caloteiros.Seagoradeixam decum prirosseus
com prom issos,é porque realm ente não têm condi-
ções de arcarcom os juros elevados.Nem m esm o
vendendo assuaspropriedadesconseguiriam saldar
esses débitos.Daíporque é necessária um a am pla
negociação para que possam viabilizaros pagam en-
tose m antero que duram ente adquiriram no decorrer
da vida.

São m uitos os exem plos que evidenciam o de-
sespero que atualm ente vivem ospequenosproduto-
res.Bastadizerqueum delesadquiriuum avacaleite-
ira financiada e já pagou o seu valorreal,m as conti-
nua devendo ao Governo um preço equivalente à
com pra de dois outros anim ais. Enquanto isso, o
preçodoleitecaiu.Parapiorar,todososinsum osparaa
pecuária de leite subiram vertiginosam ente.Um a vaci-
na para aftosa,que era adquirida,há poucos dias,a
R$0,36,hoje custa R$0,70 – praticam ente o dobro.

Assim ,Sr.Presidente,as oscilações da econo-
m iafizeram com queosonhodopequenoprodutorvi-
rasse pesadelo.As dívidas contraídas no FCO cres-
ceram e transform aram -se num m onstro.O agricultor
não consegue dorm irem paz,tam anha a sua aflição.
A sobrevivência de sua fam ília continua am eaçada.É
preciso agirrápido.
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O que o produtor quer são condições dignas
para que possa honrar os seus com prom issos e
m antera sua dignidade.Todos bem sabem que os
recursos do Fundo são para fom entar o
desenvolvim ento e não para alim entara especulação
financeira que tanto penaliza o processo produtivo.
Esse program a tem um relevante papelsocialque
necessita serdevidam ente preservado.

É preciso ainda lem brar que os recursos do
Fundo não são recolhidos no m ercado financeiro
com o os recursos do BNDES e do Banco do Brasil.
São oriundos do repasse de 0,6% do produto da
arrecadação do Im posto sobre a Renda e proventos
de qualquernatureza e do Im posto sobre Produtos
Industrializados,entregues pela União,na form a do
artigo 159,inciso I,alínea c,da Constituição Federal.
Esses recursos não têm encargos financeiros,m as
som ente taxa de adm inistração.Devem ,portanto,ter
jurosparagarantirapenasaconservaçãodosvalores
originais.Issoporqueosrecursosarrecadadoscom o
retorno financeiro dos em préstim os voltam ,
autom aticam ente,ao caixa do próprio Fundo para
serem m aisum a vezem prestados.Não se justificam ,
portanto, os juros exorbitantes que vêm sendo
cobrados.

Diante do exposto,Srªse Srs.Senadores,e na
perspectiva que se anuncia de agravam ento da crise,
cabe ao Governo Federalo estabelecim ento de no-
vasregraspara a quitação dasdívidasdospequenos
produtorespara com o Fundo Constitucionaldo Cen-
tro-Oeste.As propostas apresentadas pelos agricul-
tores já estão claras.Em relação ao FCO securitiza-
do,elesquerem juro fixo de 3% ao ano,com a extin-
çãodaequivalênciaproduto,redutorde50% nosaldo
devedor,prazo para pagam ento de até dez anos a
partirda atualnegociação e capitalização anualde
três porcento.Esse conjunto de propostas tam bém
valeparaoFCO nãosecuritizadoaté31dedezem bro
de 1998.

A partirde janeiro de 1999,para osque contraí-
ram o FCO não securitizado e o Pronaf,aspropostas
sãoidênticas:jurofixodetrêsporcentoaoano,prazo
m áxim o de até 15 anospara pagam ento e capitaliza-
ção anualsem indexador.

Tenho certeza de que o Presidente Fernando
HenriqueCardoso,aotom arconhecim entodessade-
licada realidade,não vaim ediresforços para viabili-
zarum a negociação equilibrada e justa,preservando
as propriedades dos pequenos agricultores e lhes
perm itindo os m eios adequados para que possam
continuarproduzindo os alim entos de que o nosso
povo tanto precisa.

Tenho dito e volto a afirm ar:o Brasilsom ente
encontrará os verdadeiros cam inhos do crescim ento
a partirdo m om ento em que a agropecuária se tornar
prioridade nasaçõesgovernam entais.O setorprim á-
riodárespostasim ediatasparavenceracrise.Sãoin-
vestim entos com retorno certo.A custo baixo,gera
m ilharesde em pregos,m ovim enta a econom ia,fazo
paísprosperar.

A partirdessa realidade,conclam o a Bancada
doCentro-Oesteaunir-senareivindicaçãoaoGover-
no Federalpara redefinirascondiçõesde pagam ento
das dívidas dos pequenos produtores com o FCO.
Exorto e conclam o,tam bém ,a adesão dasBancadas
do Norte e Nordeste,cujosfundosconstitucionais,cer-
tam ente,sofrem asm esm asdificuldades.

Juntos,lutarem ospelorestabelecim entodem e-
didasadequadaspara o fom ento da atividade agríco-
la enquanto fonte perm anente de geração de em pre-
gos.Querem os a fixação do hom em no cam po em
condiçõesrealm entedignas.Contraaespeculaçãofi-
nanceira,osnossosagricultorescontinuarãoasem e-
aragrandezadestePaís,tendocom oarm asaprodu-
ção e o trabalho.M uito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos M aga-
lhães)– Com a palavra o SenadorBlairo M aggi.

O SR. BLAIRO MAGGI (Sem partido – M T.Pro-
nunciaoseguintediscurso.Sem revisãodoorador.)–
Sr.Presidente,SrªseSrs.Senadores,quero,decerta
form a,justificar m inha ausência – não só a m inha
m as tam bém a do SenadorGilvam Borges – na se-
m ana passada.Fom os participarde um evento,um a
grande cam inhada,um cam inhonaço,que teve com o
objetivo cham ara atenção do Governo Federal,para
que seja criada um a nova alternativa de escoam ento
de grãos,da produção agrícola do Estado de M ato
Grosso em direção ao Pará.

Saím os da cidade de Lucas do Rio Verde,pas-
sam os porSinop,Sorriso e chegam os até Itaituba.
Percorrem os1.050quilôm etrosdeestrada,dosquais
800quilôm etrossem asfalto,em condiçõesadversas:
m uita poeira,m uitosburacos,m osquitos,sem o m íni-
m o conforto.

M asa idéia era exatam ente essa,ou seja,cha-
m ara atenção do Governo Federalpara reduziros
custos de transporte da soja,do m ilho,do algodão,
enfim ,dasculturasproduzidasnoM atoGrossoem di-
reçãoaom ercadoexterno.Essevaiserotem adeum
pronunciam entoquepretendofazersem anaquevem
e no qualacrescentareidetalhes da nossa viagem e
dos fatos que pudem os observar ao longo de três
dias.
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O que quero falarhoje aqui,Sr.Presidente,é
que algunsm ilharesde pessoasestão abandonadas
nestePaís,principalm entepessoasquevivem aolon-
go da BR-163,no Pará,Estado do qualo atualPresi-
dente da M esa fazparte.

Encontram oslá m ilharesde pessoasque foram
levadasparaaBR-163,hám aisde25anos,pelapro-
m essa do Governo Federalde que teriam alium a es-
trada asfaltada de aproxim adam ente 600 ou 800 qui-
lôm etrosaté o porto.

Assim ,pessoasqueviviam noSuldoBrasilfize-
ram um raciocínio lógico e sim ples,qualseja,o de
que,vivendo ali,logo poderiam adquiriroutros bens,
teriam progresso,m elhorariam de vida tanto econo-
m ica com o sociale culturalm ente.

Não foio que aconteceu.Elas foram sim ples-
m ente abandonadas pelo Governo Federal, talvez
pelos Governos estaduais tam bém . Lá enterraram
parte de sua juventude,enterraram – m uitos deles –
parte de suasfam íliasvitim ada pordoençasque não
conheciam no Suldo Brasil– Rio Grande do Sul,Para-
ná e Santa Catarina.Doençascom o a m alária,a febre
am arela,e outras tantas doenças tropicais existentes
na região acabaram vitim ando parte dessasfam ílias.

Saím os de M ato Grosso em direção ao Pará,
em buscadeganhosparaosprodutoresrurais,eaca-
bam osencontrandoum asituaçãodifícilepessoasvi-
vendo grandesadversidades.

O Brasilprecisa urgentem ente resgatara pro-
m essa feita a elasm aisde 20 anosatrás.

Fica aquio m eu apelo ao Presidente da Repú-
blica,para que,efetivam ente,não pense no asfalta-
m ento da BR-163 apenascom o um corredornovo de
exportação,m astam bém ,e principalm ente,num a re-
giãoparaondeforam levadaspessoascom aprom es-
sadem elhoresdias.Issonãoaconteceu.Enterraram lá
partedesuasfam ílias.Porisso,oGovernoFederaleos
Governos Estaduais do M ato Grosso e do Pará preci-
sam urgentem ente repararesse erro.

Com o disse,na sem ana que vem fareium outro
pronunciam ento,m as,de antem ão,gostaria de agra-
decerao SenadorGilvam Borges,que foio nosso
grande m entor espiritualna viagem e fez grandes
am izades com os agricultores e cam inhoneiros do
M ato Grosso que participaram dela.Agradeço tam -
bém àspessoasque estiveram na recepção dospro-
dutoresecam inhoneiros:osSenadoresLuizOtávioe
JaderBarbalho,doPará,osSenadoresJonasPinhei-
ro e Carlos Bezerra,o Vice-Governadordo Pará e o
Vice-Governadorde M ato Grosso.

Eram essasasm inhasconsiderações.

M uito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Blairo Mag-
gi, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presi-
dente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Ademir Andrade, 2º Vi-
ce-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Adem irAndrade)– Con-
cedo a palavra ao SenadorOsm arDias,por5 m inu-
tos,para um a breve com unicação.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR.Para um a
breve com unicação.Sem revisão do orador.)– Sr.
Presidente,Srªse Srs.Senadores,faço esta com uni-
caçãoporque,hoje,estãoaquiem Brasília,num am o-
bilizaçãonacional,osprodutores,trabalhadoresefor-
necedoresda indústria do álcoolno Brasil.

É um problem aqueinteressaatodooPaís,por-
que,afinalde contas,é um setorque em prega dois
m ilhõesde trabalhadoresde Norte a Sul.Há Estados
em queaproduçãodeálcoolsetransform ounam aior
geraçãodeem pregos.O setor,portanto,m erecenos-
sa atenção.

Sem pre disse que não defendo aquiapenas os
interessesdaproduçãodoálcool.Defendoosinteres-
sesm aioresdaquelesquedependem doálcoolparao
sustento de sua fam ília.E são,com o disse,dois m i-
lhões.Apenasno Paraná,80 m ilfam íliassobrevivem
graçasà produção do álcool.

O setor,m uitoincentivadopeloGovernoquando
criou o Proálcool,necessita agora de sua atenção.
Porisso,m ais de 10 m ilm anifestantes estão agora
em frente ao Congresso Nacional.Há m anifestações
nas Assem bléias Legislativas de todos os Estados e
osGovernadoresestão sendo acionados,poisse tra-
ta,Sr.Presidente,desalvarum setorquegeram uitos
em pregos e é estratégico para a econom ia do País.
Todos se lem bram da crise do petróleo,que levou o
Brasila um a hiperinflação e que,junto com m uitos
em pregos,arrastou m uitasesperançase a capacida-
de de crescim ento do País.

Verificam os,Sr.Presidente,a frustração de usi-
neiros,trabalhadores e fornecedores com o fim dos
subsídiose com o abandono do Proálcool.A situação
é crítica.Vejam osalgunsnúm eros.

E fareiem cincom inutosaapresentaçãodesses
núm eros,Sr.Presidente,porqueaCasaestáagitada.
O próprio Presidente está um pouco agitado.A Casa
estácom pletam enteagitada.Nãoseioqueestáocor-
rendo,m asseique lá fora m uitaspessoasestão agi-
tadas porfalta de apoio do Governo.E este Senado
deveria prestarm aisatenção a esse absurdo.
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O SR. PRESIDENTE (Adem ir Andrade) –
Senador Osm ar Dias, o problem a é justam ente a
dificuldade de aceitação da com unicação inadiável.
Há questionam entos no plenário com relação a isso.
É essa a agitação do Plenário.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR)– Creio,Sr.
Presidente, que esta é a segunda com unicação
inadiável que faço em cinco anos que estou no
Senado. E aqui vejo Senadores repetindo
com unicaçõesinadiáveistodososdias.

O SR. PRESIDENTE (Adem ir Andrade) Não
estou reclam ando de V.Exª;estou apenas citando o
que está acontecendo.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Sr.
Presidente, essa é um a com unicação inadiável.
Agora,ouço com unicações inadiáveis que poderiam
ser feitas daqui a dez anos e ainda assim não
perderiam a validade. No entanto, esta aqui é
inadiável,porque são doism ilhõesde em pregosque
estão em risco.

No m eu Estado,m uitas destilarias já estão de-
m itindo as pessoas,e o Governo,que assum iu al-
guns com prom issos,ainda não os praticou.Eu dizia
que traria alguns núm eros.O Brasilproduziu quase
14bilhõesdelitrosdeálcool.E,antesdaliberaçãode
preços pelo Governo,o preço era de R$413,00 o m 3

do álcoolhidratado e R$446,00 o m 3do álcoolanidro.
Os preços m édios praticados no ano passado foram
deR$280,00paraoanidroeR$250,00paraohidrata-
do.E os distribuidores,Sr.Presidente,não repassa-
ram aos consum idores essa diferença de preços;os
consum idorescontinuaram pagandoopreçocom ose
nada tivesse acontecido.Portanto,não houve a inter-
ferência do Governo na cadeia de com ercialização,
onde os distribuidores ficaram com vultosos lucros,
enquanto osprodutorestiveram que dem itirtrabalha-
dores,e os consum idores continuaram pagando os
m esm ospreços.

Para que se tenha um a idéia,há quem esteja
com ercializando álcoolhoje a R$ 170,00 o m 3,o que
não paga o custo de produção.

É preciso,Sr.Presidente,daratenção a esse
setor.É preciso enxugaro excedente de 2 bilhõesde
litros de álcoolque estão nos estoques das destilari-
as;é preciso norm atizara com ercialização,para que
haja a m oralização na com ercialização – onde evi-
dentem ente estejam os produtores,os distribuidores
eosconsum idoresem harm onia,nãoconcentrandoo
lucro sobre osdistribuidores– e é preciso estim ulara
dem anda do álcool,para que haja a m istura do álcool
ao diesel.As pesquisas já confirm aram que,até de-

term inado percentual,não há risco nenhum para os
m otores a diesele a álcool.Este poderia voltara ser
fabricado no País.

Sr.Presidente,seique essa com unicação ina-
diávelnão teve nenhum a im portância para os Sena-
doresque estão presentes,m asteve m uita im portân-
cia m esm o para os m ilhares de trabalhadores deste
Paísque dependem da indústria do álcool.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Senador
Osm arDias,estou prestando toda a atenção.Penso
queV.Exªtem razão:suacom unicaçãoéim portantís-
sim a.E tenho sentido no m eu Estado asgrandesdifi-
culdadesporcausa disso.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR)– Senador
Rom eu Tum a,seique V.Exªestá prestando atenção,
m asm e refiro à falta de respeito absoluto que m e de-
dicaram nestacom unicaçãodecincom inutosospou-
cosSenadoresqueestãoem plenário,quecontinuam
batendo papo,Sr.Presidente,discutindo com o se eu
estivesse aquifazendo um a poesia,declam ando um
poem a!Isso é um a falta de respeito que não aceito,
porquesem prerespeiteiosSenadoresquenatribuna
estiveram !NãoaceitoafaltaderespeitodosSenado-
resdo Governo e da Oposição que estão em plenário
conversando em voz alta,discutindo quem vaifalar
depois.É falta de respeito!V.Exª,com oPresidente,
deveria tertom ado providência e não tom ou!

Registro aquio m eu protesto,Sr.Presidente!

O SR. GILVAM BORGES (PM DB – AP)– Sr.
Presidente,peço a palavra,para um a breve com uni-
cação.

O SR. PRESIDENTE (Adem irAndrade)– Con-
cedereia palavra ao SenadorPedro Piva,que está
inscrito com o Líder.

Quero dizerao SenadorOsm arDias que não
entendo com o desrespeito o que aconteceu neste
plenário. Algum as pessoas estavam preocupadas.
Peço a V.Exªque tenha um pouco de calm a e de
com preensão.O que aconteceu foiem decorrência
da preocupação com o horário destinado à fala de
cada um .

O SR. PRESIDENTE (Adem irAndrade)– Com
a palavra o SenadorPedro Piva.

O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP.Com o Líder.
Sem revisão do orador.)– Sr.Presidente,Srªse Srs.
Senadores,assum oestatribunaparaum acom unica-
çãotãoim portantequantoadoSenadorOsm arDias.

Peço que conste dosAnaisdesta Casa um fato
que ocorreu hoje e é,ao m esm o tem po,auspicioso e
triste para todos os brasileiros.Hoje,às 9h, o pro-
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fessorAdib Jatene foiaposentado com pulsoriam ente
da cátedra da Faculdade de M edicina.Aos setenta
anos,com pulsoriam ente,teve que deixara cátedra.
Saiu tam bém do Incor,Instituto do Coração.

O Instituto do Coração é conhecido desta Casa
porquase todososSenadores,é um a instituição que
honra a m edicina brasileira; é um a instituição de
excelência e que honra o País. É um dos cinco
m elhoreshospitaisdom undoem cardiologiaeteve,e
tem no professorAdib Jatene um a dassuasm aiores
estrelas.E a poucas pessoas neste País se deve
tanto com o a ele.

Já havia pedido ao Presidente Antonio Carlos
que,em bora seja um a com unicação de Liderança,
fosseperm itidoum m inutoacadaum dosSenadores,
porque não existe Senador,não existe brasileiro cujo
parente,am igo,pessoa de sua intim idade não tenha
passado pelas m ãos m ágicas do professor Adib
Jatene.

O professorAdib Jatene entra na com pulsória,
m as continua prestando ao País os relevantes servi-
ços que sem pre prestou.O Instituto do Coração é o
que é portrês pessoas fundam entalm ente:o profes-
sorZerbini,que teve a inspiração de fundareste Insti-
tuto;pelo o professorAdib Jatene,que foio grande ci-
rurgião,o grande m estre de todos os cirurgiões deste
País;eoprofessorFúlvioPileggique,noanopassado,
se aposentou do Instituto do Coração.

Novosvaloresvirão,novosconcursossuprirão a
falta desses grandes m estres,e tenho certeza que
estaCasasesolidarizacom igonestahom enagem que
presto em nom e de todososSenadoresa este grande
hom em ,a este grande brasileiro,que é o professor
Adib Jatene.

O Sr. Romeu Tuma (PFL– SP)– V.Exªm e con-
cede um aparte?

O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP)– Concedo o
aparte se o Presidente o perm itir.

O SR. PRESIDENTE (Adem irAndrade)– V.Exª
tem 20m inutosepodereceberapartesdosSrs.Sena-
dores.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP)– Fuiatendido
em um a hora difícilda m inha vida em que preciseide
um a cirurgia de em ergência,de m adrugada,pelo Dr.
Adib Jatene e aquiestou graças ao seu trabalho e ao
doDr.FúlvioPileggi,aquem oSenadorPedroPivaho-
m enageia.Trouxe um a m anifestação que iria ler,m as
peço a V.Exªque seja considerada com o lida,para
que essa hom enagem de viva voz ao professorAdib
Jatene conste dosAnaisdesta Casa.Tem ospelo pro-
fessorAdib Jatene profunda adm iração.Ele continua-

rá trabalhando no Hospitaldo Coração,onde espero
contarcom o seu braço am igo nas horas de necessi-
dadeenashorasem quepossam osm anifestaram iza-
de porum a pessoa que tem um coração tão am ável.
Obrigado.

O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP)– Sr.Presi-
dente,gostaria de fazerm aisum a consideração.Essa
hom enagem aoprofessorJateneocorreuhojeàs9h,e
o Presidente da Casa,Antonio CarlosM agalhães,es-
tava lá,assim com o o GovernadorM ário Covase tan-
tos outros.Num discurso,um dos Governadores fez
m ençãoatodasaspessoasqueoprofessorAdibJate-
nejáoperouejásalvou,tendooIncorum índicedeso-
brevida das pessoas que lá se operam de 95 a 96% ,
com parávelaos m elhores hospitais do m undo e está
num plano de expansão que vaicolocá-lo em prim eiro
lugarnacardiologiam undial,acim adeCleveland,por-
que o Incor,salvo casosexcepcionais,opera som ente
coração.

A esse respeito tenho um a com unicação im por-
tante e auspiciosa para esta Casa.O SenadorJonas
Pinheiro,que estava lá fazendo seus exam es hoje,
teve alta com m enção honrosa,nota 10.Isso é algo
sim pático e m uito bom para nós todos.E o Senador
Cunha Lim a,tam bém hoje,teve alta do Incor.

Então,vejam os Srs.Senadores a im portância
dessa instituição e dos hom ens que a fizeram grande
com o ela é.

O Sr. Iris Rezende (PM DB –GO)–V.Exªconce-
de-m e um aparte?

O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP)– Concedo o
aparte ao nobre SenadorIrisRezende.

O Sr. Iris Rezende (PM DB – GO)– Associo-m e
a V.Exªna justa hom enagem que presta nesta tarde
ao Dr.Adib Jatene.Sem pre entendique as hom ena-
gensaosgrandeshom ensdevem serprestadasquan-
do,ainda em vida,eles possam sentiro reconheci-
m ento.Após a m orte,deve sersalientada a participa-
ção da pessoa,justam ente para servirde exem plo.O
Dr.Adib Jatene é um dos brasileiros que realm ente
m erecem ,na atualidade,o reconhecim ento de todo o
País.Tiveaoportunidadedeconvivercom elem aisde
perto,quando M inistro da Saúde,acom panhando sua
luta pela aprovação da CPM F.Na condição de Presi-
dente da Com issão de Constituição,Justiça e Cidada-
nia,senti,em toda sua luta e m ovim entação,um senti-
m entopatrióticoextraordinário.Sefôssem osaquienu-
m eraroqueessehom em significouparaestageração,
levaríam os aquisessões e m ais sessões.Tivem os a
honra de tê-lo durante alguns dias,logo após sua
form atura,iniciandoseutrabalhocom om édiconacidade
deCeres,EstadodeGoiás.Em suarápidapassagem por
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ali,já deixou sua m arca,e nós,goianos,som ostodos
orgulhososporisso.Ele é realm ente um hom em que
tem um respeito m uito grande poresta Casa,pelos
Senadores,e V.Exªfoiextrem am ente feliznesta ho-
m enagem .Que todosnóslevantem osnossasvozes
para m ostrarao Brasilque este Paístem ,entre seus
grandes hom ens e m ulheres,um hom em da estirpe
de Adib Jatene.M uito obrigado.

O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP) – Sr.
Presidente, só m esm o um hom em do Norte, um
acreano,poderia fazertanto para o País com o o fez
Adib Jatene,vindo de Xapuri.Com o é possívela um
hom em form ado naquele Estado ira São Paulo,sem
nenhum conhecido, sem nenhum em purrão, sem
nenhum a ajuda e se transform ar no que se
transform ou?

Pedia palavra para com unicara esta Casa que,
hoje,um a ilustre figura da M edicina nacionalrecebeu
expressiva e m erecida hom enagem pelosrelevantes
serviços prestados ao Instituto do Coração “Eurycli-
des de Jesus Zerbini”, fam oso internacionalm ente
sob a sigla Incor.Refiro-m e a S.Exªo ex-M inistro da
Saúde,ProfessorDoutorAdib Dom ingos Jatene,Di-
retor-Geraldaquela m odelarinstituição pertencente
ao Hospitaldas Clínicas,da Faculdade de M edicina
da Universidade de São Paulo.O Prof.Jatene com -
pletará 70 anos dia 4 do corrente m ês,m as já é alvo
de um a série de com em orações,potencializadaspe-
las lem branças de tudo o que fez ao longo de um a
das m ais profícuas carreiras com o cirurgião e adm i-
nistradorde que se tem notícia.Um a carreira de su-
cessos, que, m ercê de Deus, perm ite-m e, assim
com o a em inentes figuras da vida nacional,entre as
quaisnosso digníssim o Presidente do Senado Fede-
ral,SenadorAntonio Carlos M agalhães,estaraquia
testem unharsua capacidade e dedicação profissio-
nais.A hom enagem de hoje aconteceu no Centro de
Convenções Rebouças, pertencente ao com plexo
hospitalardas Clínicas.Foiorganizada pelos ilustres
Doutores José M anoelde Cam argo Teixeira,Diretor
Executivo do Incor, e Paolo Bellotti, Dire-
tor-Presidente da fundação “Euryclidesde JesusZer-
bini”,e serviu para que o Prof.Jatene recebesse m ais
um a im portante parcela de reconhecim ento.Im possi-
bilitado de com parecer,oficieiao hom enageado para
reconfirm ar m inha opinião a seu respeito. Perm i-
tam -m e repeti-la agora,porque se alicerça em fatos
que se confundem com a evolução da M edicina no
Brasile,portanto,são m erecedores de registro nos
Anais desta Casa.

No cam po religioso,da Bíblia ao Alcorão,pas-
sando pelo Veda e tantostextossagradosquantosse

possa citar,entre ospontosm aisrelevantese com uns
a todos,verificam osque o sinalinconteste do m ilagre
é a cura ou,pelo m enos,a m inim ização do sofrim ento
hum ano.É isto que confere dim ensão divina a perso-
nagensdaquelasobrase,atéhoje,porexem plo,cons-
tituicondição sine qua non para a Igreja Católica re-
conhecerum bem -aventurado.A M edicina,ao disse-
m inar e disciplinar cientificam ente o poder de cura,
passou a servista com o um instrum ento de Deusdes-
tinado a colocaresse poderao alcance do m aiornú-
m ero possívelde seres hum anos,com o pacientes ou
agentes de verdadeiros m ilagres,que se repetem a
todo m om ento com m etodism o profissional. Assim ,
bem -aventurados são os m édicos,porque curam a
m ancheias.E sem pre serão insuficientesashom ena-
gensque lhespossam osdedicar.M esm o entre esses
m odernos portentos,há os que se destacam e trans-
form am -se em sím bolos universais, personificando
tudo o que acabo de dizer.Um dessessím bolos,sem
dúvidasituadononívelm aisalto,éom euqueridoam i-
go ProfessorDoutorAdib Jatene.Nascido em Xapuri,
noAcre,em 4dejunhode1929,oProf.Jateneécasa-
do,tem 4filhose10netos.Graduadoem M edicinaem
1953,na USP,toda a sua pós-graduação foifeita no
Brasil,noHospitaldasClínicasenaFaculdadedeM e-
dicina dessa universidade,sob a orientação do Prof.
EuryclidesdeJesusZerbini,com quem com eçouatra-
balharem 1951,ainda na qualidade de estudante.Em
1963,iniciou seu próprio serviço.

Antes, entre agosto de 1955 e dezem bro de
1957,trabalhou em Uberaba,onde construiu seu pri-
m eiro m odelo de coração-pulm ão artificiale deu iní-
cio à cirurgia torácica naquela região m ineira.Alitam -
bém foiProfessorde Anatom ia Topográfica da Facul-
dade de M edicina do Triângulo M ineiro.Entre 1958 a
1961,com o cirurgião do Hospitaldas Clínicas e do
Instituto “Dante Pazzanese” de Cardiologia,perten-
cente à Secretaria de Estado da Saúde,organizou
um laboratório experim entale de pesquisa,onde de-
senvolveu e construiu o prim eiro aparelho cora-
ção-pulm ão artificialdaquele hospital.O laboratório
evoluiu para um grande Departam ento de Bioenge-
nharia.De 1961,quando deixou o Hospitaldas Clíni-
cas,e até 1979,o Prof.Jatene fixou-se exclusiva-
m ente no Instituto “Dante Pazzanese”de Cardiologia,
onde foisucessivam ente Chefe do Laboratório Expe-
rim entale de Pesquisa,Chefe de Seção de Cirurgia,
DiretorM édico e Diretor-Geral.Sim ultaneam ente,or-
ganizou a Oficina de Bioengenharia,onde foram es-
tudados, planejados e desenvolvidos vários instru-
m entos e aparelhos,alguns inéditos.Essa oficina re-
sultou,em 1982, no Centro Técnico de Pes-
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quisa e Experim entos,com nívelde Serviço Técni-
co.Desde 1977,o Prof.Jatene é Diretor-Geraldo
Hospitaldo Coração da Associação do Sanatório Sí-
rio. Entre 1977 e 1979, transform ou-se em sócio
fundador e prim eiro Presidente da Sociedade de
Cardiologia do Estado de São Paulo.De m arço de
1979 a m aio de 1982,teve destacada atuação com o
Secretário da Saúde do Estado de São Paulo e,até
o ano seguinte,foiPresidente da Com issão Especi-
alpara a Im plantação do Sistem a de Atendim ento
Básico na Área M etropolitana de São Paulo, cujo
plano elaborara e iniciara em sua gestão na Secre-
taria.Sem interrom peras atividades m édicas duran-
te todo aquele período,negociou recursos internos
e externos destinados a garantira continuidade do
projeto.Em 1980,tornou-se m em bro fundadore pri-
m eiro Presidente do Conselho Nacionalde Secretá-
rios da Saúde – CONASS.Três anos depois,com a
aposentadoria do Prof. Zerbini, prestou concurso
para a vaga de ProfessorTitularde Cirurgia Toráci-
ca,da Faculdade de M edicina da USP,passando a
ocupá-la,da m esm a form a que o cargo de Diretor
do Incor.Sintetizando seu extenso currículo,encon-
tram os ainda os seguintes dados:1981 a 1985 –
Presidente do Departam ento de Cirurgia Cardiovas-
cularda Sociedade Brasileira de Cardiologia;1984 –
eleito “Honorary M em ber”da Am erican Association
forThoracic Surgery;1984 a 1985 – sócio fundador
e prim eiro Presidente da Sociedade Brasileira de Ci-
rurgia Cardiovascular;1985 a 1987 – Presidente da
Sociedade Brasileira de Cardiologia;1985 a 1987 –
Presidente da InternationalSociety forCardiovascu-
larSurgery;1986 a 1990 – m em bro da Com issão de
Especialistas do Ensino M édico do M inistério da
Educação;1986 a 1992 – m em bro do Conselho Na-
cionalde Saúde;1988 a 1992 – m em bro do Conse-
lho NacionalRegionalde M edicina do Estado de
São Paulo;m aio de 1989 – eleito M em bro Titularda
Academ ia Nacionalde M edicina;e outubro de 1990
– eleito Diretorda Faculdade de M edicina da USP
por4 anos.Finalm ente,m erece destaque o fato de,
em dois períodos – entre 1990 e 1992,e entre 1995
e 1996 –,o prof.Jatene haverexercido o cargo de
M inistro da Saúde,com sua reconhecida probidade,
com petência e dedicação.

Desejo com essa com unicação levaro Senado
da República a associar-se à hom enagem prestada
ao insigne Prof.Dr.Adib Dom ingos Jatene,assim
com o louvar as dem ais com em orações
program adas para o septuagésim o aniversário
desse cidadão brasileiro,chefe de fam ília exem plar,
m édico e cientista,que é paradigm a sob qualquer

ponto de vista.Pelo que seie sinto,m eus nobres
Paresconcordam com isto.

Era o que m e cabia com unicar.

M uito obrigado.

Sr. Presidente, Senador Adem ir Andrade,
felicito sua região porter-nos dado um hom em de
tam anha m agnitude.

O Sr. Edison Lobão (PFL – M A)– Perm ite-m e
V.Exªum aparte?

O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP)– Concedo o
aparte,com prazer,ao SenadorEdison Lobão.

O Sr. Edison Lobão (PFL – M A) – Senador
Pedro Piva,V.Exª hom enageia dois m édicos,dois
profissionais de grande envergadura – os
Professores Adib Jatene e Fúlvio Pileggi.Esses dois
hom ens dirigiram o Incor,Hospitaldo Coração,com
extrem acom petência.O DoutorAdibJatenetem um a
característica especial: além de ser um grande
m édico,é tam bém um grande adm inistradorpúblico,
o que raram ente acontece.Ele foiM inistro da Saúde
trêsvezesesehouvecom extraordináriacapacidade.
A CPM F,porexem plo,éum ainiciativa,um acriaçãoe
um aaçãopolíticadele,visandoàvotaçãodaem enda
constitucional que criou a referida contribuição.
M uitos de nós,inclusive eu,não acreditávam os que
ele obtivesse êxito em fazercom que o M inistério da
Saúdeobtivesserecursosparaocum prim entodeseu
papel extraordinário, transcendental no que diz
respeito à adm inistração da saúde neste País.Eu
próprio,que de algum m odo tinha m inhas restrições,
voteia favorda CPM F.

O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP) – Votei
contra,SenadorEdison Lobão,porque era m ais um
im posto para o Brasil.

O Sr. Edison Lobão (PFL – M A)– Eu voteia
favor,em hom enagem ao Dr.Adib Jatene,a quem
com uniqueique,na verdade,estava votando nele.
Era um crédito de confiança que eu depositava nele.

O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP)– É verdade,
com o aconteceu com quase toda a Casa.

O Sr. Edison Lobão (PFL – M A) – E o que
aconteceu? Ele não pôde executar aquilo que
im aginara. Seu projeto estratégico acabou dando
certoparaoutrosexecutarem .CreioqueaCPM F está
produzindo extraordinários resultados, m as
lam entavelm ente não pôde seraplicada pelo Dr.Adib
Jatene. Associo-m e a V. Exª na hom enagem que
presta a esses dois m édicos extraordinários que
honram a M edicina brasileira, representando – eu
diria – a nossa com petência de exportação.
Cum prim entosa V.Exªe a elessobretudo!
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O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP)– M uito obri-
gado.

O Sr. Romero Jucá (PSDB – RR)– V.Exªcon-
cede-m e um aparte?

O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP)– Antes de
concedero aparte ao SenadorRom ero Jucá,gostaria
dedizeraoSenadorEdisonLobãoqueaobraqueeles
realizaram continua.Esse é o grande m érito desses
doisgrandeshom ens.O Incorestánesseprocessode
duplicação,que V.Exªtão bem conhece,e eles dei-
xam a vida pública,m as continuam prestando seus
serviços.E essa instituição fantástica continua planta-
danocoraçãodeSãoPaulo,paratodososbrasileiros.
Ninguém a destruirá!

Concedo o aparte ao SenadorRom ero Jucá.

O Sr. Romero Jucá (PSDB – RR)– Associo-m e
às palavras de V.Exª,quando hom enageia a direção
doIncor,especialm enteoDr.AdibJateneeoDr.Fúlvio
Pileggi,que m erecem nossosaplausospela história e
pela construção de um a saúde m elhorno nosso País.
Gostaria de aproveitaro aparte não para referendara
figuradosdois–oquejáfoifeitoaquipelosSenadores
quem eantecederam –,m asparalevantarum ponto:o
do anacronism o dessa legislação que coloca na com -
pulsoriedade aspessoascom 70 anos.O Dr.Adib Ja-
tene,com 70 anos,é um jovem de espírito,de cora-
gem ,de desafios;portanto,o setorpúblico brasileiro
não m erecia vê-lo aposentar-se com pulsoriam ente.

O SR. PEDRO PIVA (PSDB –SP)–É um aperda
m uito grande.

O Sr. Romero Jucá (PSDB –RR)–Portanto,en-
tendoqueéom om entodeestaCasacom eçaradiscu-
tiresse tem a.Com a m udança da perspectiva de vida,
com as condições trazidas pela tecnologia,70 anos
não é m aissinônim o de falta de condição de trabalho,
de invalidez,de falta de raciocínio ou qualquercoisa
que o valha.Talvez a opção de se aposentar,sim ,
sem pre;m asofatodeseexcluírem com pulsoriam ente
da vida pública figuras com o Adib Jatene leva-nos à
conclusão de que as legislações são anacrônicas e
m erecem serrevistasporesta Casa e pelo Congresso
Nacional.

O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP)– Sr.Presi-
dente Adem irAndrade,posso continuara darosapar-
tesou m eu tem po está esgotado?

O SR. PRESIDENTE (Adem irAndrade)– V.Exª
tem ainda 5 m inutos.

O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP)– Então,res-
pectivam enteconcedoosapartesaosSenadoresLeo-
m arQuintanilha,Carlos Patrocínio,Gilvam Borges e

HeloisaHelena,pedindoquesejam breves,poisotem po
não m e perm ite.Com o disse o SenadorEdison Lobão,
precisaríam os de diversas sessões para hom enagear
hom ens da m agnitude dos professores Adib Jatene e
Fúlvio Pileggi.

O Sr. Leomar Quintanilha (PPB – TO)– Serei
m uito breve,nobre SenadorPiva.Não poderia deixar
de registrarm eu sentim ento de adm iração,apreço e
respeito poresse extraordinário m édico que tantasvi-
das salvou,tanta dorm itigou – até de vários colegas
nossos e de inúm eras pessoas neste Brasilafora –,
com sua sábia orientação e sua consciência de profis-
sionalcom petente. O Professor Adib Jatene reve-
lou-se um dos destaques na atividade que abraçou.
Sobretudo foium extraordinário hom em público,dan-
doum aconotaçãooficialàsuaprofissãoeem prestan-
doinestim áveisserviçosaonossoPaís.Tam bém votei
favoravelm enteàCPM F nãoporela,m aspeloProfes-
sorAdibJatene.M euscum prim entosaV.Exªporessa
justa e m erecida hom enagem .

O Sr. Carlos Patrocínio (PFL– TO)– Em inente
SenadorPedro Piva,não poderia deixarde participar
destahom enagem queV.Exª,em tãoboahora,presta
aessebrasileiro,um dosm aiorescientistascontem po-
râneosdonossoPaís,um m édicoderenom enacional
einternacionaldequem tiveoprivilégiodetersidoalu-
no.Eleeraprofessordeanatom ianaFaculdadeFede-
ralde M edicina de Uberaba e, posteriorm ente, se
transferiuparaSãoPaulo,m asnuncadeixoudedisse-
m inarosseusensinam entos,osseusavançoscientífi-
cosetecnológicos.Elefoiinventordeprótesescardía-
case fezváriasexperiências.Algunsdosseusprodu-
tos,frutosdasuagenialidade,estãoservindoàm edici-
na brasileira e,tam bém ,à m edicina m undial.Certa-
m ente,o Dr.Adib Jatene e o Dr.Zerbiniforam ospre-
cursoresdotransplantecardiovascularem nossoPaís.
Congratulo-m e com V.Exªporessa m agnífica hom e-
nagem que presta a esse cidadão brasileiro,um a das
poucas unanim idades no nosso País.Peço a Deus
que ele continue na sua atividade privada,a salvarm i-
lharese m ilharesde vidasporeste Brasilafora.

O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP)– M uito obri-
gado.

O Sr. Gilvam Borges (PM DB – AP)– Perm ite V.
Exªum aparte?

O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP)– Ouço V.Exª
com prazer.

O Sr. Gilvam Borges (PM DB – AP)– Solidari-
zo-m ecom ainiciativadeV.Exªdefazerum ajustaho-
m enagem ,que é a am pla e espraiada m anifestação
do Plenário desta Casa, praticam ente unânim e.Por
isso, todos os Senadores insistem em aparteá-
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lo.Tenacidade,entusiasm o e disposição geraram a
com petência profissionalde Adib Jatene.Com o ho-
m em público,deu vários exem plos.Vio Dr.Jatene
aqui,num aam plam obilizaçãopolítica,com entusias-
m oparaconseguirrecursos.Realm ente,eleéum ex-
traordinário profissionale hom em público,um patrio-
ta.Congratulo-m e com V.Exª.

O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP) – M uito
obrigado,SenadorGilvam Borges.

A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) –
Concede-m e V.Exªum aparte?

O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP)– Ouço V.Exª
com prazer.

A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL)– Con-
gratulo-m e com o pronunciam ento de V.Exª.Todos
osSrs.Senadoresdevem lem brar-se de um determ i-
nadoM inistrodaAdm inistraçãoquefaziaataquespú-
blicos com ferocidade aos servidores públicos.Re-
cordo-m e de um a frase extrem am ente im portante
que o Dr.Adib Jatene,m esm o sendo M inistro do Go-
verno ao qualpertencia aquele M inistro da Adm inis-
tração, teve a grandeza de dizer que tudo o que
aprendeu na sua vida profissional,todo o conheci-
m ento técnico e com petência – que,inclusive,levava
parasuavidanosetorprivado–eram devidosaoser-
viço público,pois tinha aprendido com o servidorpú-
blico.Isso,sem dúvida,m arcou-nosm uito,com o nos
m arca algo que já discutim osno passado sobre a in-
justiça em relação à aposentadoria com pulsória aos
70 anos.Im aginem se essa idade tam bém fosse um a
cláusula de barreira para o Senado Federal,onde
existem m uitaspessoascom essaidadeoum aiscon-
tribuindo,espalhadospelasm aisdiversasinstituições
destePaís,tendoom áxim odasuacapacidadedetra-
balho,m uitas vezes invejávela m uitos jovens deste
País.Portanto,saúdo o pronunciam ento de V.Exª.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo M elo)– Senador
Pedro Piva,V.Exªdispõe de um m inuto.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP)– Con-
cede-m e V.Exªum aparte?

O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP)– Ouço V.Exª
com prazer.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP)– Soli-
darizo-m eàhom enagem m aisdoquejustaaoDr.Adib
Jatene,que tem honrado a m edicina brasileira.Com o
M inistro da Saúde,foirespeitado e apoiado nos seus
esforçosporpessoasde todososPartidose dem ons-
trou serum a pessoa capaz de salvarinúm eras vidas,
até de algunsSenadores.

O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP)– De vários
pessoas.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP)– A dis-
posição de S.Exªem ajudaro serhum ano,quando
precisa da sua extraordinária qualificação profissional
ou com o pessoa que tem defendido o interesse públi-
cotãobem ,fezcom que,quandoM inistrodaSaúde,fi-
zesseum diagnósticom uitorelevantearespeitodaex-
traordinária influência de gruposeconôm icosna desti-
nação de recursos públicos.Congratulo-m e com V.
Exª.

O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP)– M uito obri-
gado.

O Sr. Maguito Vilela (PM DB – GO)– Conce-
de-m e V.Exªum aparte?

O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP)– Ouço V.Exª
com prazer.

O Sr. Maguito Vilela (PM DB – GO)– Cum pri-
m ento-opeloseupronunciam ento,elogiandoeenalte-
cendoavidadograndem édicoeM inistroAdibJatene.
Quando Governadorde Goiás,tive o privilégio de con-
vivercom S.Exª,com oM inistro,dequem tiveam elhor
im pressão.Trata-se de um hom em idealista,extrem a-
m ente com petente,que realm ente pensa no Brasil,
além ,naturalm ente,da sua grande form ação de m édi-
co,de salvadorde vidas.M euscum prim entos.

O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP)– Sr.Presi-
dente,osProfessoresAdib Jatene e Fúlvio Pileggifo-
ram os baluartes,as estacas que se fincaram no solo
paulistaparaerigiressem onum ento,oIncor.Sãopes-
soas de um a grande capacidade científica,lhanos do
trato,que tiveram ,durante toda a sua vida,a hum ilda-
de dosgrandes.

Sr.Presidente,m uito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Pedro Piva, o
Sr. Ademir Andrade, 2º Vice-Presidente, dei-
xa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo M elo)– Concedo
a palavra ao SenadorEduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso.Sem revisão do ora-
dor.)–Sr.Presidente,registroorequerim entodeinfor-
m açõesaoM inistrodoTrabalho,solicitandoasseguin-
tesinform ações:

“1.Listar,detalhando porano,profissão,nacio-
nalidade,em presa onde irá trabalhar,função que pre-
tende exercer,núm ero de vistosde trabalho concedi-
dosa estrangeiros,desde janeiro de 1995.

2.Quaisoscritériosutilizadosparaaconcessão
de visto de trabalho?
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Justificação
Um a dasjustificativasdo Governo para a venda

de em presas estatais era que,além do aum ento da
eficiência,asem presasprivatizadasproporcionariam
um a m aioroferta de novospostosde trabalho.Entre-
tanto,o que estam os constatando é o oposto do dis-
curso oficial.Apenas para citarum núm ero,a Telefo-
nica,em presa que com prou a Telesp,já dem itiu m ais
de 35% dos antigos em pregados.Engenheiros,se-
cretárias,adm inistradores,técnicos em geral,m uitas
vezescom m aisde 15 ou 20 anosde em presa,estão
sendo substituídosportrabalhadoresestrangeiros.

Não som os contra a contratação de estrangei-
ros.Som osa favorde que haja cada vezm aiorliber-
dadeparaoserhum anoescolherondequerviver,es-
tudare trabalhar.M as é im portante que os passos
nessa direção sejam dadoscom o sentido de recipro-
cidade entre os países,especialm ente nas relações
detrabalho.Enquanto,porexem plo,oBrasilabreseu
m ercadoparacentenasdetrabalhadoreseuropeus,a
Europa fecha asportasde seu m ercado para ospro-
fissionaisbrasileiros.

O índice de desem prego m edido pelo Dieese,
na grande São Paulo,vem crescendo de form a alar-
m ante.Todavia,o M inistério do Trabalho continua a
conceder vistos de trabalho,pelo que tudo indica,
sem nenhum critério.Asinform açõesaquisolicitadas
são de fundam entalim portância para que possam os
proporum a nova política de em prego para o País."

É relevante que,na relação entre duas nações
tão irm ãsquanto Brasile Portugal,haja essa recipro-
cidade.

Sr.Presidente,cham o atenção para a taxa de
desem prego,que,nesse últim o m êsde abril,segun-
do a Fundação Sehab e o Dieese,em São Paulo,
atingiu 20,2% – índice m uito m aiordo que a regis-
trada,porexem plo,há quatro anos,de aproxim ada-
m ente 13% .

Em audiência com o G overnadorde São Pau-
lo,M ário Covas,com o Presidente Antônio Palossi,
o Prefeito Celso Daniel,os Deputados Estaduais
ElóiAlfredo Pietá e Roberto G ouveia,respectiva-
m ente,Líderdo PT na Assem bléia Legislativa e Pri-
m eiro Secretário.Alertam os para a tentativa que
hoje se desenha de m odificaro critério de m ensura-
ção do desem prego pela Fundação Seade e Diee-
se.O diretor-técnico do Dieese,Sérgio M endonça,
e o Presidente da Fundação Seade,Pedro Paulo
M artoniBranco,dem onstraram essa preocupação,
pois há vozes dentro da Fundação Sead que já es-
tão tentando m odificaresse critério.

Q uero ressaltarque a m etodologia de m edi-
ção do desem prego foiinstituída em 1985 pores-
sas instituições,quando era diretor-técnico W alter
Barelli,hoje Secretário de Relaçõesde Trabalho do
G overnadorM ário Covas.Tenho a certeza de que
ele seria favorável à sua continuidade, m as há
quem se preocupe com a possibilidade de efetuar
m odificações para fazercom que o índice do Diee-
se e o da Fundação Seade se aproxim em do índice
do IBG E.

O ra,o lógico,Sr.Presidente,é que a m etodo-
logia seja bem exposta para a opinião pública.A
Fundação Seade e o Dieese têm um m étodo de m e-
dição do desem prego que leva em consideração,
no côm puto dos desem pregados,m esm o aquelas
pessoas que,ocupadas com algum “bico”,continu-
am procurando em prego,enquanto o IBG E as con-
sidera em pregadas.Então,desde que se tenha co-
nhecim ento de quais são esses m étodos, po-
der-se-á com preenderporque é que,enquanto,por
exem plo,na G rande São Paulo,o índice de desem -
prego do IBG E é da ordem de 8% a 9% ,o do Dieese
é de 20,2% .

M as querer-se m odificara taxa de desem pre-
go com a m udança de m etodologia não é o cam i-
nho.Para que haja essa m odificação,precisam os
instituiros instrum entos de política econôm ica que
possam assegurara dim inuição do desem prego.

O utro assunto m e trazà tribuna,Sr.Presiden-
te.Durante a votação do requerim ento para hom e-
nagem a João do Pulo,estava recebendo solicita-
ção de funcionáriosdo Banco do Brasilque m e vie-
ram entregarofício de seu Presidente Andrea San-
dro Calabisobre o acordo havido entre o Banco do
Brasile a Rede M anchete,o qualpeço a V.Exªseja
transcrito nos Anais do Senado Federal.

Com o não estive presente à votação,gostaria
tam bém de prestara m inha hom enagem registran-
do que João do Pulo com eçou no atletism o em Pin-
dam onhangaba,onde nasceu,no salto em altura,
m aslogo m udou para a corrida – 100m rasos–,sal-
to à distância e salto triplo.O sucesso veio rápido e
ele foi recordista brasileiro e sul-am ericano dos
100m ,do salto em distância e do salto triplo.

D urante os oito anos em que participou
de com petições nas pistas de todo o m undo,
João do Pulo brilhou.Foitricam peão m undial,
bicam peão pan-am ericano, oito vezes cam -
peão brasileiro.G anhou duas m edalhas olím -
picas de bronze e durante dez anos foi re-
cordista m undial de salto triplo, com a
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m arca notável de 17,89m , obtida no
Pan-am ericano do M éxico.

Todos pudem os observar que quando
João do Pulo dava o seu salto triplo parecia
que ele estava fazendo um extraordinário passo de
balé,um a m aravilhosa dança em que m ostrava a sua
extraordinária capacidade de colocarenergias.

Suavitoriosacarreirafoibrutalm enteinterrom pi-
da em 22 de dezem bro de 1981,quando,aos 27
anos,sofreu um acidente autom obilístico.O carro
que dirigia foicolhido de frente porum a Variantque
estava na contram ão.Apesardas inúm eras cirurgias
e quase um ano de tratam ento,a perna direita do
cam peão teve que seram putada.Longe das pistas,
João foieleito Deputado Estadual.Em 1995,quando
não conseguiu se reeleger,partiu para a carreira de
em presário abrindo um a padaria e um a em presa de
transporte.

No ano passado,com eçou a se prepararpara a
participarda Paraolim píada de Sidney,na Austrália,
m as foiobrigado a abandonaro projeto porfalta de
apoio.

Ele estava internado há um m êsno HospitalBe-
neficência Portuguesa.Com sua m orte no últim o sá-
bado,perdem os um dos m aiores desportistas do sé-
culo que tanto dignificou o Brasil.

Aos seus am igos e fam iliares,sobretudo os de
Pindam onhangaba,externam osa nossa solidarieda-
de,nossa hom enagem .

Ao seu pai,Paulo de Oliveira,m otorneiro apo-
sentado da estrada de ferro Pindam onhanga-
ba-Cam posdoJordão,nossahom enagem peloapoio
que deu ao seu filho para que ele se tornasse em um
extraordinário cam peão olím pico brasileiro e recor-
distam undial.Aquireiteram osoapeloquefezaoGo-
vernadorM árioCovas,aoVice-Governador,JoséGe-
raldo Alckim in,para que dêem atenção à estrada de
ferro Pindam onhangaba,Cam pos do Jordão,onde
ele trabalhou sua vida toda,apelo que,inclusive,fize-
m os pessoalm ente durante audiência ontem realiza-
da.

M uito obrigado.

DOCUM ENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM
SEU PRONUNCIAM ENTO:

SenhorSenador,

Refiro-m eaoOfícionº220/99,de12dem aiode
1999,em que V.Exªsolicita inform açõessobre a ne-

gociaçãodedívidasrealizadaentreoBancodoBrasil
e a TV M anchete Ltda.,em 30 de abrilde 1997.

A propósito,inform o a V.Exªos dados solicita-
dos:

1) da solução negociada:
Desde 1990,os débitos do Grupo M anchete vi-

nham sendo cobrados judicialm ente por m eio de
ações de cobrança e de execução.Em razão dos di-
versos expedientes processuais existentes,a pers-
pectiva de solução no cam po judicialera de tem po
longo e incerto.Aliado a isto,as garantias existentes
àépocanãoacobertavam odébito.A situaçãoeconô-
m icaefinanceiradasem presas,com débitosfiscaise
trabalhistas superiores ao patrim ônio total,aconse-
lhava a via negocialcom o form a de se obterum a so-
lução que m elhorasse a posição do Banco frente aos
créditose possibilitasse a retom ada dospagam entos
porparte dosdevedores.

Com a celebração do acordo,houve a entrada
im ediataderecursos,pelaam ortizaçãoinicialrealiza-
daem espécieeforam estabelecidosospagam entos
que,desde 1990,não vinham acontecendo.

Não houve sentença contrária ao Banco em
qualquerdos processos,não havendo que se falar
em recursos.

2) do valor do acordo (item 1 da correspon-
dência de 30-4-99):

O Banco calcula as dívidas,para cobrança ad-
m inistrativa e judicial,de acordo com as cláusulas
contratuaislivrem ente pactuadasentre aspartes.Os
m útuos celebrados originalm ente com o Grupo havi-
am sido pactuados anteriorm ente a 1990,época do
iníciodacobrançajudicial.Quandodanegociação,os
tribunais já haviam firm ado jurisprudência no sentido
desom enteperm itiracobrançadedívidascom atuali-
zações pordeterm inados índices de correção m one-
tária e da inaceitabilidade de diversos encargos.
Assim ,decidiu o banco poratualizaros créditos por
índices aceitos nos tribunais,adequando a realidade
contratualàs form as aceitas pela jurisprudência do-
m inante,tendoobtidoovalorqueserviudebasepara
o acordo.

3) do pagamento inicial (item 2):
A negociação originalprevia o pagam ento,em

espécie,do valorde R$526 m ilm ais a dação em pa-
gam ento de im óveis que faziam parte da garantia
contratual,a título de am ortização inicial.Porém ,re-
feridos,im óveis não puderam serrecebidos em da-
ção em razão de as proprietárias não terem obtido a
Certidão Negativa de Débitos– CND,tendo o Banco
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optado pelo recebim ento de seu valorem espécie,
em cinco parcelas,integralm ente pagas,sem libera-
ção dos referidos im óveis,que continuaram fazendo
parte da garantia do débito negociado.

4) da dação em pagamento de imóvel (itens
2 e 3):

Juntam ente com os valores acim a referidos,foi
realizada a dação em pagam ento de um im óvel,de
propriedade da em presa GráficosBloch,que não era
devedora do Banco.Conform e perm ite a legislação
vigente,foiincluída cláusula resolutiva de direito de
recom pra pela dadora (Gráficos Bloch S.A.)que po-
deria serexercido no prazo de doisanos.Este prazo
extinguiu-senoúltim odia30-4,estandoaproprietária
notificada pelo banco para fazera entrega ao banco.
Casonãoofaça,serãoadotadasasm edidasjudiciais
cabíveisparaaim issãodeposseporpartedobanco.

5) da dação em pagamento de espaços
publicitários e serviços gráficos (ítens 4 e 5):

Quando da negociação,além da fragilidade das
garantias constituídas,não havia capacidade de pa-
gam ento do m ontante da dívida em função da difícil
situação econôm ica e financeira das devedoras,o
que era de am plo conhecim ento,porquanto divulga-
do pela im prensa pordiversas vezes.Um a das for-
m as de regularização dos créditos,à época existen-
tes,seria a possibilidade de recebim ento parcial,por
interm édio de prestação de serviçosque o banco de-
m anda com freqüência,osquaiso Grupo teria condi-
çõesde oferecer.Acautelou-se o banco,ainda,de in-
cluir,no ajuste,cláusula perm itindo a cessão de tais
serviços a terceiros,dado que a projeção da dem an-
da interna não atingiria o valornegociado com o Gru-
po.

Som ente não foirealizada a totalidade dosrefe-
ridos serviços em razão de que o seu prazo ainda
está vigendo,com vencim ento previsto para o ano
2004 e,com a queda dos índices de audiência da
em issora de TV,m otivada pelassuasdificuldadesfi-
nanceiras,não foipossívela colocação desse cré-
dito de prestação de serviços junto ao m ercado.O
direito do banco continua intacto e,com a venda da
em issora para outro Grupo,ocorrida recentem ente,
poderá serretom ada a utilização de tais créditos,
seja pela veiculação de publicidade e serviçosprópri-
os,seja pela negociação junto a terceiros.

Havendo inadim plem ento de qualquer obriga-
çãoassum idanoconjuntodoacordo,essaparcelada
dívida torna-se exigívelem m oeda corrente,podendo
sercobrada judicialm ente.

6) das duplicatas em cobrança (item 6):
Havia a previsão contratualde entrega de dupli-

catasem cobrança.O objetivodetalm edidaeraaga-
rantia de liquidez das prestações pactuadas.Porém ,
em razão da deterioração da situação financeira do
Grupo,já enfatizada anteriorm ente,talcláusula tor-
nou-se inexeqüível.

7) da inadimplência do acordo (item 7):
Asobrigaçõesassum idasno ajuste foram cum -

pridasatéofinalde1998,quandoasituaçãofinancei-
ra das em presas levou-as a retardarpagam entos di-
versos.O banco vem adotando asm edidasnecessá-
riaspara cobrança de seu crédito.

8) das garantias constituídas no acordo
(item 8):

Asgarantiasconstituídasporocasiãodoacordo
ora referido encontram -se em ordem e,em caso de
execução da dívida,poderão serindicadasà constri-
ção judicial.

9) Cadin (item 9):
O CADIN – Cadastro Inform ativo de Créditos

não Q uitados com o SetorPúblico Federal,existe
com o instrum ento a serutilizado pelas instituições
com o balizador na concessão de créditos novos.
Nenhum im pedim ento existe à realização de
acordo visando a recuperação de créditos
pré-existentes.

10) da lavratura de escritura pública (item
10):

Oscartóriosde qualquernatureza têm a função
de tornarpúblico os atos praticados entre particula-
res.Nãoexistejurisdiçãoparalavraturadeescrituras,
um a vezque todososCartóriosde Notaslegalm ente
estabelecidos têm autonom ia para praticareste ato.
As escrituras públicas podem serlavradas em qual-
querCartório de Notasdo País.Aspartestêm am pla
liberdade de escolher,em função de sua conveniên-
cia,onde efetivareste procedim ento.

No caso presente,o ato se tornou público tanto
em Niterói,pela lavratura da escritura,com o na cida-
de do Rio de Janeiro,com o registro do ato no Cartó-
rio de Registro de Im óveis.Não há que se falarem si-
gilo em talcaso.

Renovo osprotestosde elevada estim a e consi-
deração – Andrea Sandro Calabi, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo M elo)– A solici-
tação de V.Exª será atendida,na form a do Regi-
m ento Interno.
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O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE)–
Sr.Presidente,peço a palavra pela ordem .

O SR. PRESIDENTE (Geraldo M elo)– Conce-
do a palavra a V.Exª,SenadorRoberto Freire.

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE.
Pela ordem .Sem revisão do orador.)– Sr.Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, tom ei conhecim ento
agora de da notícia,portodos os tipos preocupan-
te,de que o G overno de Pernam buco,no dia de
31 de m aio,ontem ,no uso de suas atribuições,
com o um ente federativo,declarou nulos os atos
praticados no processo de em issão e negociação
de letras financeiras conhecidas por todos nós
aquido Senado, porque tivem os um a Com issão
Parlam entarde Inquérito que analisou exatam ente
essas letras,a em issão,todo um processo de sua
constituição.

Com base, inclusive, nessas resoluções do
relatório da Com issão Parlam entar de Inquérito,o
Governo de Pernam buco achou porbem decretara
nulidade.Evidentem ente que é um ato próprio de um
ente federativo,na sua autonom ia,com base na sua
constituição, e que pode ser questionado,
evidentem ente,pela Justiça do nosso País.

Ocorre, entretanto, que o Banco Central do
Brasil– e não seise poderíam os cham ar,a partirde
atitudes com o essa,de Banco Centraldo Brasil–,o
Banco Centralda banca financeira privada brasileira
–, ao tom ar conhecim ento, com unicou que
Pernam buco já se encontra inadim plente porconta
desse seu decreto.

Não seise o Banco Centralé o órgão próprio
para estardeclarando inadim plência em função de
um decreto que um Estado,que tem sua autonom ia
garantida constitucionalm ente, poderia sofrer. A
justiça, evidentem ente, seria o espaço adequado
para se discutir legalidade, constitucionalidade e
juricidade desse ato do Governadorde Pernam buco,
m aso Banco Centralantecipou-se.

Está defendendo interesse de quem ? Do
Bradesco? Dos que estão hoje com os títulos que
este Plenário considerou fundado em fraude?
Defendendo o interesse público? São
questionam entos que precisam ser feitos;
questionam entos que o Banco Central não fez
quando entregou para aventureiros e especuladores
com o um a outra CPI do sistem a financeiro dos
Bancos M arka,FonteCindam e um a série de outras
negociatas,fraudandoesim ulando,atravésdecartas
que não existiam , com pré-datados. Isso é m uito
grave.

Não tem os tem po,hoje,de fazer nada,m as,
pelo m enos,fica esse protesto.O Banco Central,que
todos pensávam os que poderia estar m udando,
inclusive por conta da CPI, adotando algum as
m edidas de m udança de norm as, portarias,
com unicados,e fechando alguns ralos,agora revela
sua verdadeira face:a da prom iscuidade.Por que
essa ligeireza, essa leviandade ao tratar com um
Estado que,na sua autonom ia,baseando-se na sua
legalidade,portanto na sua Constituição,o m ínim o
que deveria terdo Banco Centralera o respeito para
saberse a Justiça brasileira iria considerarou não
algo que o colocava na inadim plência pornão haver
cum prido um a determ inada obrigação? Isso
evidentem enteéalgoqueprecisareceberdoSenado
todo o veem ente protesto.

Talvezpossam osficaraqui,e poderíam osficar,
falando da prom iscuidade que não deixou de existir.
Isto porque a Com issão de Constituição,Justiça e
Cidadania desta Casa, tendo m arcado há um a
sem ana,em plenário,um a reunião conjunta com a
Com issão de Assuntos Econôm icos, inventa na
véspera um a sabatina com quatro indicados para o
Superior Tribunalde Justiça. Inexplicavelm ente. E
não houve,hoje pela m anhã,a discussão da questão
da rolagem da renegociação dos precatórios.São
coisas inexplicáveis. Quando se trata do setor
financeiro do País,da banca privada,tudo acontece
para beneficiá-los. Inclusive negociatas e fraudes,
com o com provado.E,m ais um a vez,esse abuso do
Banco Central,dem onstrando sua verdadeira face,
queinfelizm enteparecenãoserum BancoCentralda
República,m asum Banco Centralde acordo com os
interesses da banca privada financeira nacionale
internacional.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo M elo)– Tem a
palavra o SenadorRom ero Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
gostaria de registrara presença no Brasil,durante a
sem ana que passou,da Presidente da República da
Guiana,SrªJanetJagan,que esteve em reunião de
trabalho com o Presidente Fernando Henrique
Cardoso e no Palácio do Itam araty. Nessas
oportunidades, a Srª Janet Jagan registrou, entre
outras questões,a im portância da decisão política
de buscarum intercâm bio m aiorentre o Brasile a
República da G uiana.

A Presidente JanetJagan,no seu discurso no
Itam araty,tratou de alguns pontos que considero da
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m aiorim portância.Declarou que,após m ais de três
décadas de relações diplom áticas form ais,nossos
países, Brasil e Guiana, têm m uito do que
orgulhar-se. Afirm ou que construím os juntos um
alicerce sólido para os nossos program as de
cooperação, que nossa am izade em nível
governam entalé evidente e oscontatosentre nossos
povostrazem vida e vigorà nossa relação.

Disse ainda a Presidente que a Guiana e o
Brasiltêm m ais em com um do que som ente um a
fronteira–eessafronteira,Sr.Presidente,sefazcom
o m eu Estado de Roraim a.Asenorm esdisparidades,
em term osdedim ensãoeforçaeconôm icas,não têm
ofuscado nosso em penho com relação aos
princípios de dem ocracia, igualdade e justiça
social.

“A Guiana apóia”, disse a Presidente,
“inteiram ente a preocupação do Brasilde que os
interesses dos setores m enos avantajados da
sociedade devam ser protegidos contra os efeitos
negativos dos program as de reajuste econôm ico.
Estam osunidoseem penhadosnocom bateàsfontes
de tráfico de drogas.Tem ospriorizado osprogram as
de redução da pobreza nas nossas estratégias
nacionaisde desenvolvim ento.”

Ressaltou,ainda,a Presidente JanetJagan a
necessidadedeim plem entarum program aaltam ente
enfocado que envolva tanto o governo quanto o setor
privado. As áreas críticas sob a ótica da Guiana
incluem :m elhorias nos enlaces de com unicação;a
intensificação do com ércio e do investim ento,bem
com o a cooperação técnica m utuam ente benéfica.
Os acordos que acabam os de firm artêm a intenção
de fortaleceros laços diplom áticos entre os nossos
paísese,assim ,facilitaro processo com o um todo.

Disse ainda a Presidente,antesde irem bora do
Brasil,que teria im enso prazerde visitaros Estados
do Am azonas e de Roraim a,e o fez,onde discutiu o
fortalecim ento dos laços com a Guiana em todos os
níveis.

Sr.Presidente,gostariaderapidam enteregistrara
auspiciosavisitadaExm ªSrªJanetJagan,oincrem ento
no intercâm bio do Brasilcom a Guiana e fazeraquium
apelo ao Presidente Fernando Henrique e ao M inistro
dos Transportes, Eliseu Padilha, para que
im plem entem a construção da ponte que liga o Brasila
GuianaatravésdaBR-401.Essapontefazpartedeum
acordo internacionalque precisa sercum prido pelo
G overno brasileiro e que,sem dúvida nenhum a,irá
am pliarainda m ais a integração de Roraim a com a
G uiana, do Brasil com a G uiana, da Am azônia
O cidental com a G uiana e, especificam ente, do

M unicípio do Bonfim ,que faz fronteira com aquele
país.

QuerohonraravisitadaPresidente,louvarsuas
açõeseosprotocoloseconvêniosassinados.Solicito
a V.Exª,Sr.Presidente,que faça constardo m eu
pronunciam entoodiscurso,naíntegra,daPresidente
JanetJagan,proferido no Palácio do Itam araty,por
ocasião da sua visita ao Brasilno dia 20 de m aio de
1999.

M uito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROMERO JUCÁ SEU
PRONUNCIAMENTO:

DISCURSO DE SUA EXCELÊNCIA
SRA.JANET JAGAN.O.E.

PRESIDENTE DA REPÚBLICA DA GUIANA
NO PALÁCIO DO ITAM ARATY,POR OCASIÃO

DA SUA VISITA À
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Quinta-feira dia 20 de m aio de 1999.

Tenhoahonraeoprivilégiodeserrecebidapela
generosa hospitalidade do governo e do povo da
República Federativa do Brasilna feliz ocasião da
m inha prim eira visita de Estado Oficialao seu país
m aravilhoso.Os m em bros da m inha com itiva e eu
estam os profundam ente agradecidos pela recepção
tão calorosa e am igáveloferecida desde o m om ento
da nossa chegada.

Esta visita se realiza em um m om ento m uito
oportuno.Após m ais de três décadas de relações
diplom áticas form ais ,nossos países têm m uito do
que podem orgulhar-se. Construím os juntos um
alicerce sólido para os nossos program as de
cooperação.Nossa am izade em nívelgovernam ental
é evidente, e os contatos entre os nossos povos
trazem vida e vigorà nossa relação.

Vossa Excelência,a Guiana é um a país jovem .
No decorrerda nossa existência com o nação inde-
pendente.Tem os tido que lidarcom a realidade de
que o cam inho rum o ao desenvolvim ento é longo,ár-
duoerepletodedificuldades.Hoje,tenhooprazereo
privilégio de prestarhom enagem pública à contribui-
ção que seu paístem prestado à nossa luta para con-
solidarnossa independência e aum entaro bem estar
do nosso povo.Sob qualquerponto de vista,o Brasil
tem seprovado com o sendo um bom vizinho e um
am igo verdadeiro e constante. Não podem os,
contudo,nos perm itiro luxo de serm os com -
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placentes.O s desafios deste m undo globalizado
podem diferirdasconfiguraçõespolíticaseideoló-
gicas que caracterizavam o m undo há trinta anos,
quando o Brasile a Guiana estabeleceram relações
diplom áticas,em boraosatuaisdesafiossejam tãodi-
fíceisquanto osdo passado.Enquanto o m undo des-
ponta ao alvorecerdo novo m ilênio,o que representa
um extraordinário m arco histórico,nos deparam os
com o desafio de traçarum rum o para o futuro.Por
esta razão,estou particularm ente contente,já que
estavisitanosofereceum m om entodereflexãoere-
visão.

Estou convencida de que irem os em ergirdeste
processo com um program a de colaboração bilateral
revitalizado,com otam bém com um acooperaçãoque
garantaum arespostaestratégica,rápidaecriativaàs
exigênciasregionais,hem isféricaseglobaisdenosso
m undo cada vezm aisinterdependente.

A Guiana e o Brasiltêm m aisem com um do que
som ente um a fronteira .As enorm es disparidades
em term os de dim ensão e força econôm icas não
têm ofuscado nosso em penho com relação aos
princípios de dem ocracia,igualdade e justiça soci-
al.

A Guiana apóia inteiram ente a preocupação do
Brasilde que osinteressesdossetoresm enosavan-
tajadosda sociedade devam serprotegidoscontra os
efeitos negativos dos program as de reajuste econô-
m ico.Estam osunidose em penhadosno com bate às
fontesde tráfico de drogas.Tem ospriorizado ospro-
gram asde redução da pobreza nasnossasestratégi-
asnacionaisde desenvolvim ento.

Em nívelglobal,am bos os países estão contri-
buindo individualm ente à causa da segurança e paz
internacionais.O Brasilé um dos países que atual-
m ente representa a Am érica Latina e o Caribe,com o
m em bro não perm anente do Conselho de Segurança
da ONU.A Guiana é a atualpresidente do Grupo dos
77.

Dentrodohem isfério,aGuianaéorepresentan-
te do Grupo do Rio,e com o m em bro do com itê direti-
vo para a Am érica Latina e o Caribe,tem oscolabora-
do ativam ente junto ao Brasilno processo preparató-
rio para a histórica Cim eira da Am érica Latina,Caribe
e União Européia a serrealizada no próxim o m ês,no
Rio de Janeiro.

A Guianaém em brofundadordoTratadodeCo-
operaçãodaAm azônia.Sobaproteçãodesteacordo,
estam os trabalhando assiduam ente junto aos outros
países-m em bros para assegurara proteção e o de-

senvolvim ento sustentáveldos im ensos recursos da
Am azônia.

Aguardam os esperançosam ente o estabeleci-
m ento do secretariado perm anente em Brasília; e
devo assegurar-lhe,Vossa Excelência,que estam os
inteiram ente preparadospara participar,no m om ento
apropriado,da tarefa de efetivam ente im plem entaro
m andato deste secretariado.

A integração,em todossuasfacetas,tem setor-
nado um pilarcentraldas políticas regionais e nacio-
nais,não som ente dentro do hem isfério,com o tam -
bém em um nívelm aisam plo e m ultilateral.

Dentrodacom unidadedoCaribe,aGuianapar-
ticipa no processo de reform a que culm inará no esta-
belecim ento de um m ercado e de um a econom ia úni-
cos.O Brasilestánalinhadefrentedaconsolidaçãoe
expansão do M ercosul.Eu com partilho a visão,Sr.
Presidente,de que o fortalecim ento dosinstrum entos
deintegração,queacabodem encionar,nãodeveser
um processo isolado.Precisam os adotarum a abor-
dagem de cooperação inter-regionalcaracterizada
porestágiosde increm ento.

A intensificação do com ércio e das relações
econôm icas entre a Guiana e o Brasilresultará em
inúm eros benefícios de diversos tipos.Algum as ações
já estão em andam ento em nívelbilateral.O que ain-
da está porserim plem entado é a cooperação por
m eiodosm ovim entosdeintegraçãosub-regionalaos
quais nós aderim os.Conseqüentem ente,a m inha
esperança m ais sincera é que o interesse m anifes-
tado pela G uiana em estabelecerum a form a de as-
sociação com o M ercosullogo venha a darfruto.

Em um nívelhem isférico m aisam plo,o proces-
sodaFTAA continuaapresentandodesafioseoportu-
nidades.À m edida que prosseguim os com a rodada
com plexa de negociaçõese consultas,continua cres-
cendo a m inha preocupação com relação às econo-
m iasm enorese m aisvulneráveis.A m enosque es-
tejam os preparados para testem unhara m arginali-
zação dospaísesafetados,entre osquaisse encon-
tra a G uiana m edidas urgentes são necessárias.

A Caricom endossou o pedido de estabelecer
um fundo de integração regionalque poderá serutili-
zado para apoiara transform ação,diversificação e
desenvolvim ento geralda estrutura das econom ias
m enores e m ais frágeis,possibilitando a sua partici-
pação significativa na integração econôm ica e na li-
beraçãodocom ércio.Com oAristótelescolocoucom
suas palavras tão m ajestosas: “A justiça requer
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igualdade entre osiguais,porém requera proporcio-
nalidade entre os desiguais.”

Vossa Excelência,eu tenho tentado salientaras
inúm erassem elhançasentreaabordagem daGuiana
e do Brasilcom relação às principais questões nas
nossasagendasnacionais,regionais,hem isféricase
globais. Não obstante, à m edida que tentam os
convergiros diversos sistem as em um a integração
m utuam ente vantajosa, haverá um a crescente
necessidade de consulta e diálogo,com o no caso da
m inha solicitação pelo seu apoio no estabelecim ento
de um fundo de integração regional.Estim o serda
m aior im portância aproveitarm os todas as
oportunidades oferecidas, em níveis bilateral e
regional,de levareste processo adiante com o parte
da nossa futura abordagem estratégica com relação
à cooperação.

Perm ita-m e neste m om ento abordara questão
do fortalecim ento de nossas relações bilaterais.Eu
m encionei anteriorm ente o alicerce firm e que
construím os, bem com o os laços de am izade e
solidariedade que nosunem .

Senhor Presidente,a Guiana é um país que
alcança ao m esm o tem po o Caribe,a Am azônia e o
Atlântico.Em m uitos sentidos,som os um a ponte
entre a Am érica do Sule o Caribe.Tam bém som os
um país que contém fontes inexploradas de
recursos naturais,oferecendo inúm eras vantagens
aos em presários que conseguem enxergar o
potencial inerente da nossa localização
geo-estratégica única.

Nesse contexto,necessitam os im plem entarum
program a altam ente enfocado que envolva tanto o
governo quanto o setorprivado.Asáreascríticassob
a ótica da Guiana incluem :m elhoriasnosenlacesde
com unicação; a intensificação do com ércio e do
investim ento, bem com o a cooperação técnica
m utuam ente benéfica.Osacordosque acabam osde
firm ar têm a intenção de fortalecer os laços
diplom áticosentreosnossospaísese,assim ,facilitar
o processo com o um todo.

Portanto, m e sinto m uito encorajada ao
observarque as reuniões bilaterais agendadas para
serem realizadasnoBrasil,eposteriorm enteesteano
na Guiana,enfocarão a colaboração nas áreas que
acabo de m encionar.

Vossa Excelência antes de irem bora do Brasil,
tereio prazerde visitarosestadosdo Am azonase de
Roraim a,onde discutireio fortalecim ento dos laços
com a Guiana em todos os níveis e,tam bém ,dentro
dessesparâm etros.

Ao concluira m inha visita à cidade visionária
de Brasília, que se destaca com o o prim eiro
com plexo arquitetônico contem porâneo a ser
tom bado pela Unesco com o Patrim ônio Culturalda
Hum anidade,eu gostaria de transm itirum a visão
que eu tenho.

Na m inha visão, a com preensão e
harm onizaçãodanaturezapolítica,econôm ica,social
e culturaldos povos deste hem isfério transcendem
suas fronteiras e regiões.Haverá um a convergência
dos agrupam entos e um a com binação de seus
recursosepontosfortes,assim capacitando-nospara
enfrentarm os os diversos desafios globais com
sucesso e aproveitarm os ao m áxim o as
oportunidades que se apresentam . Nesta visão,
todos trabalham os arduam ente para erradicar as
fontes de doença, crim e e m iséria que afligem
nossos países e nossos povos.

Trata-sedeum avisãodohem isférioquem escla
seus vastos recursos, tanto tecnológicos quanto
intelectuais,para forjar,no próxim o século,um a era
dourada de oportunidade e realização.É um a visão
que pode nos conduzirao estabelecim ento de um a
nova ordem hum ana global.

Vossa Excelência, tornar esta visão em
realidade está ao nosso alcance. Assum am os o
com prom isso de trabalharjuntos,com sinceridade e
dedicação,para alcançareste objetivo.

Façam os um brinde ao Governo e ao povo da
República Federativa do Brasil, e à am izade e
cooperação duradourosentre a Guiana e o Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo M elo)– V.Exª
será atendido na form a regim ental.

Não há m aisoradoresinscritos.
Os Srs.Senadores Adem irAndrade e M aguito

Vilela enviaram à M esa proposiçõesque,em face do
disposto no art.235,inciso III,letra a, do Regim ento
Interno,serão lidasna próxim a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo M elo)– Os Srs.
Senadores M aguito Vilela,Carlos Bezerra,Leom ar
Quintanilha e Carlos Patrocínio enviaram discursos
à M esa para serem publicados na form a do disposto
no art.203 do Regim ento Interno.

S.Exªsserão atendidos.

O SR. MAGUITO VILELA (PM DB – GO)– Sr.
Presidente,Srªs e Srs.Senadores,a Confederação
das Santas Casas de M isericórdia,Hospitais e Enti-
dades Filantrópicas lançou um a justa cam panha em
favor da continuidade da prestação de serviços de
saúde prestados poressas instituições.É a “Opera-
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ção Salva Vidas”,um verdadeiro e urgente pedido

de socorro,que visa prim ordialm ente preservaro di-

reito à assistência m édica de m ilhares de fam ílias

carentes que,na m aioria das vezes,só têm com o

opção de atendim ento justam ente as Santas Casas

e osHospitaisFilantrópicos.

Presentes em todo o País, m uitas dessas
instituiçõesjáexistiam hám uitosem uitosanos,antes
m esm odeoPoderPúblicoinstalarseushospitais.Há
400 anos– e o Brasilcom pleta 500 anosde chegada
dos europeus ano que vem – já se instalavam as
prim eiras Santas Casas de M isericórdia. Durante
m uito tem po foram o único recurso m édico para a
população carente.

Hoje,já com o surgim ento do Sistem a Único de
Saúde – SUS,destinado ao atendim ento universal
dosbrasileiros,segundo reza nossa Constituição,as
Santas Casas fazem parte,por m eio de convênios,
dessam odalidadedefinanciam entopúblicodesaúde.

Não é segredo para ninguém que astabelasdo
SUS estão defasadas há m uito tem po.O que elas
estipulam com o pagam ento para certos
procedim entos está m uito abaixo dos custos reais.
Os hospitais conveniados têm se virado com o
podem .No caso das Santas Casas,o recurso para
pagar funcionários tem sido lançar m ão de
em préstim os bancários. Com os abusivos juros
praticados no país,as Santas Casas estão entrando
num buraco que se torna cada vez m ais fundo.Por
um lado, a rem uneração do SUS não paga os
procedim entos,o que lhesgera um déficit;poroutro,
lançam m ão de em préstim ospara cobriresse déficit,
o que lhes penaliza com os juros a serem pagos.E
assim tem sido,num a crescente bola de neve,que
está trazendo conseqüências danosas,podendo se
agravar,com a possibilidade,hoje real,de asSantas
Casasabandonarem osconvênioscom o SUS.

Para V.Exªs terem um a idéia,essas instituições
representam m aisde 50% dosserviçosprestadosao
SUS e qualquerbaixa com prom eterá seriam ente a
política pública de assistência à saúde.Em todo o
Brasil,são 2.600 entidades,responsáveispor600 m il
internações e um m ilhão e duzentas m il consultas
m ensais.Isso m esm o,um m ilhão e 200 m ilconsultas
m ensais. E se fossem dez pessoas já haveria
necessidade de prestar assistência m édica; se
fossem cem , se fossem m il, se fossem cem m il,
haveria necessidade de prestação dos serviços,
principalm ente sabendo que trata-se, em sua
totalidade,de pessoas carentes.M as é um universo
de m ais de um m ilhão de pessoas – feridas,

acidentadas,acom etidasdasm aisdiversasdoenças
– que precisam de atendim ento.

M esm o achando que as estatísticas dizem
pouco,tom em os m ais essa:450.000 pessoas são
em pregadas pelo conjunto dessas entidades.Com a
possível falência do sistem a, a m aioria delas,
naturalm ente, correm o risco de irem para a rua,
agravando ainda m ais o já gravíssim o quadro de
desem prego que reina no país.

Na sem ana passada,no dia 26 de m aio,em
m ais um ato da “Operação Salva Vidas”, os
representantesdessasentidadesestiveram reunidos
em Brasília,reivindicando do M inistério da Saúde e
do M inistério da Previdência Social três pontos
essenciaispara a continuidade da prestação de seus
serviços:

1)o reajuste dastabelasdo SUS;

2) a criação im ediata de um a linha de
financiam ento, com juro subsidiado, para o
saneam ento dasfinançasdoshospitais;e

3)a revisão do decreto que estabelece critérios
para a isenção tributária das entidades filantrópicas.
Neste caso,trata-se de elim inarrestrições que,em
últim a instância,im possibilitam um a boa quantidade
de Santas Casas de terem isenção tributária (um a
isenção que financia os serviços prestados à
população carente).

Utilizo-m e desta im portante tribuna para fazer
um apelo ao M inistro da Saúde, José Serra, a
principalautoridade interessada na continuidade dos
serviços das Santas Casas, para que reveja as
tabelas do SUS e ao M inistro da Previdência,
W aldeck Ornelas, que, em bora estejam sendo
receptivos ao negociarcom os interessados,ainda
não apresentaram nenhum a solução.

Apelo,principalm ente,ao Presidente Fernando
Henrique Cardoso.Este é um problem a da m ais alta
gravidade.Estam os falando de seres hum anos que
podem ficar sem atendim ento de saúde. Estam os
falando de vida.E de m orte,que será o destino de
m ilharesde pessoasse asSantasCasascessarem o
atendim ento.

Não tem um a vírgula de exagero o slogan da
justa cam panha da Confederação dasSantasCasas:
“Quem salva vidas está m orrendo”.E cabe,neste
caso,aoPoderPúblico,aoGovernoFederal,encam i-
nhar urgentem ente a solução.O governo,quando
tem em penho e vontade política,tem encontrado re-
cursos e soluções para vários problem as,até para
questõesem que não caberia,ao m eu ver, inje-
ção de recursos públicos,com o as operações de

JUNHO 1999 ANAIAS DO SENADO FEDERAL 78



salvam ento de bancos m aladm inistrados.Não pode
ignorartão prioritária questão,que tem m obilizado o
paísface à sua gravidade,que exige solução rápida.
Porisso,insisto no apelo para que o presidente Fer-
nando Henrique Cardoso interceda pessoalm ente
neste caso.A doença não espera.

Era o que eu tinha a declarar.

M uito obrigado.

O SR. CARLOS BEZERRA (PM DB – M T) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, todos nós
sabem os que a Am azônia brasileira precisa,m ais
que nunca,serolhada,cuidada e am parada com o
m áxim o de atenção.O M ato Grosso,com o parte da
Am azônia Legal, tem extrem o interesse em
participarde todas as ações que digam respeito ao
bom gerenciam ento do território, dos recursos
naturais e da assistência às pessoas. Por isso,
vem os com bons olhos a criação e entrada em
operação do Sistem a de Proteção da Am azônia
(Sipam ).

Trata-se de um projeto de grande dim ensão e
que visa, em últim a instância, tornar viávelo tão
cantado e decantado desenvolvim ento sustentável
da Am azônia. A idéia básica é fazer com que as
instâncias governam entais dos M unicípios, dos
Estados e da União disponham de inform ações que
lhes perm itam fazerestudos e tom ardecisões.Que
tipo de inform ação? Praticam ente todas, com o se
verá adiante.

Um dos subsistem as de inform ação é o de
saúde. Por ele será possível identificar focos
endêm icos,analisartendênciasde propagação de
epidem ias.

Outro subsistem a é o de uso do solo,que diz
respeito ao planejam ento territorial, planejam ento
agrícola,áreas desm atadas,províncias m inerais e
áreasde garim po.

Um terceiro subsistem a é o demeio ambiente,
com m apeam ento de bacias hidrográficas,
classificação da flora, avaliação da vegetação,
clim atologia, poluição, queim adas e
desflorestam ento.

A vigilância aérea e de superfície constituium
quarto subsistem a,pelo qualserá possívelcontrolar
fronteiras, m onitorar com unicações clandestinas,
identificar rotas de narcotráfico, cultivo de
entorpecentes, assim com o rotas de contrabando,
pistasclandestinase garim po irregular.

Há tam bém um subsistem a de proteção de
terras indígenas eoutrodeatuação da defesa civil,
am bos com o m esm o espírito dos precedentes,

destinados a coletar inform ações que sirvam à
tom ada de decisão porparte dasautoridades.

O Sipam terá com o principal instrum ento o
Sivam – Sistem a de Vigilância da Am azônia,que tem
com o objetivo levantar dados para integração das
ações governam entais.Seu em prego será feito no
sistem a de m ultiusuário, de gestão estratégica,
com binando sistem as abertos de com unicação,
aquisição de inform açõese banco de dados.

A partirde julho de 1997,o sistem a tem cinco
anos para ficarpronto,com três etapas distintas:em
2001,deverá estarpronto o subsistem a de aquisição
de dados, telecom unicações e visualização de
inform ações, na área de abrangência do Centro
Regionalde Vigilância de M anaus;nesse ano deverá
estarinstalado,tam bém ,o Centro de Coordenação
Geral em Brasília; no início de 2002, terem os
im plantadooCentro Regionalde Vigilância de Porto
Velho;eatéofinalde2002,terem osim plantadosos
subsistem as nas áreas de abrangência do Centro
Regionalde Vigilância de Belém ,com pletando-se o
projeto.

Em M ato Grosso, particularm ente, terem os
instaladasEstaçõesM etereológicasde Superfície do
Sivam em Aripuanã,Barra do Garças,Canarana e
Juína.Deverãoserinstaladas,tam bém trêsUnidades
deVigilânciaFixa(UV)oudeVigilânciaTransportável
(UVT),com radarde vigilância aérea,equipam entos
de telecom unicações e um radar m etereológico.
Essas unidades serão instaladas em Sinop, Porto
Espiridião e São Félix do Araguaia.Além disso,
para conectarem -se com o sistem a,56 prefeituras
receberão equipam entos,com o m icrocom putadores,
aparelhos de fax e de com unicação com satélite
(VSAT).Tam bém as unidades de órgãos federais no
Estado, com o Polícia Federal, Receita Federal e
Federação Nacionalde Saúde receberão osm esm os
tiposde equipam entos.

Enfim , Senhoras e Senhores, os sistem as
Sipam e Sivam representam a possibilidade de as
autoridades governam entais, de fato, gerirem a
resolução de problem as na Am azônia. E sua
conclusão é um im perativo para um efetivo
planejam ento de políticas públicas para essa vasta
região do Brasil.E nós de M ato Grosso ansiam os
pela conclusão dessesdoisprojetos.

Era o que tinha a dizer.

M uito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR CARLOS BEZERRA EM
SEU DISCURSO:
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O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO)–
Sr.Presidente,Srªs e Srs.Senadores,desejo tecer
algum as considerações acerca de um problem a que
é reconhecido por todos com o um dos principais
óbices ao desenvolvim ento econôm ico e socialdo
País.Trata-se das desigualdades inter-regionais,ou
seja, a enorm e distância que separa unidades
industrializadas da Federação de outras que têm a
suaeconom ianum estágioaindam uitoatrasado.São
os dois “Brasis”,aos quais m uitos especialistas se
referem ao analisara com plexa econom ia do País.

O tem a é tão grave e palpitante que o Senado
Federalaté constituiu um a com issão especialpara
analisar os desequilíbrios inter-regionais,com issão
essa que fez um excelente trabalho e ofereceu
im portantes subsídios para orientar a ação do
Governo no sentido de equacionartaisvariantesque
im pedem o crescim ento harm ônico e sustentado do
País.

Recebihá alguns dias,e acredito que os m eus
nobres pares tam bém receberam , publicação da
Confederação Nacional da Indústria intitulada
Economia Brasileira – Comparações Regionais. O
referido com pêndio,que publica dados de 1996 e
1997,está na sua terceira edição.As outras duas
edições publicaram dados de 1992 e 1995.Resolvi
destacar algum as inform ações contidas no
docum ento porque elas realçam de form a clara e
inequívoca as gritantes desigualdades entre os
diversosestadosbrasileiros.

Em particular, interessa-m e cham ar atenção
para o Estado do Tocantins,que tenho a honra de
representarnesta Casa,e que ocupa desconfortável
posição na análise de dados com parativos sobre
índiceseconôm icose sociais.

Dados de 1996 conferem ao Tocantins a 3ª
m aior taxa m édia geom étrica de aum ento da
população: 2,70% contra um a taxa nacional de
1,38% . A taxa da região Norte é de 2,44% . A
população de 1.048.642 habitantes distribui-se por
um a área de 278.420km 2,o que dá um a densidade
dem ográfica de 3,76 habitantesporkm 2.

Se por um lado o Tocantins apresenta um
vertiginoso crescim ento da sua população,m otivada
por extraordinário fluxo m igratório, sobretudo em
direção à sua capital, Palm as, de outro exibe
indicadores sociais m edíocres. Os dados são de
1997.O percentualda população econom icam ente
ativa em relação à população residente é de 46,9% ,
enquantoam édianacionaléde48,2% ,oqueconfere
ao Tocantins a 16ª posição.Desse contingente de
população econom icam ente ativa, 22,5% não tem

qualquerinstrução ou m enos de um ano de estudo.
26,6% tem deum atrêsanosdeestudo.54,5% dessa
população recebe entre 1/2 e dois salários m ínim os,
enquanto que a m édia nacionalnessa faixa é de
37,1% .

No Tocantins, apenas 77% da população
residente, aí incluídas as áreas urbana e rural,
dispõem de energia elétrica.A m édia nacionalé de
96,1% . O estado ocupa o 26º lugar nesse item .
Quantoaoabastecim entodeágua,asituaçãoéainda
pior. Som ente 51,7% da população tocantinense
conta com água encanada, enquanto no Brasila
m édia é de 80,9% . Nesse item ocupam os a 23ª
posição.Relatório de 1996 do Ipea sobre Índice de
Desenvolvim ento Hum ano – no qual são
considerados esperança de vida ao nascer, nível
educacionale padrão de renda – dava ao Tocantinso
23ºlugarem nívelnacional,oquedem onstraoatraso
socialem que o estado se encontra.

Grandes esforços vêm sendo desenvolvidos
pelo Governo local para alavancar o crescim ento
econôm ico do estado. Os resultados com eçam a
aparecer, m as ainda são m uito tím idos se
com parados com as deficiências verificadas em
áreas estratégicas. É im portante ressaltar que o
Governo Federalpara im plantara sua infra-estrutura
básica, a exem plo do que o ocorreu com outros
estados da Federação criados de m aneira
sem elhante.A trágicaconseqüênciadesseabandono
pode ser m ensurada na análise dos núm eros ora
reproduzidos,queconferem aoTocantinsaincôm oda
26ª colocação em term os de participação no PIB
brasileiro. O PIB per capita de 1996 era de
baixíssim osR$812,00 contra um a m édia nacionalde
R$4.421,00,o que nos dá a vexatória últim a posição
no ranking brasileiro.

Sem qualquerpreocupaçãodeestarsendorepetitivo,rei-
vindico uma vezmaiso apoio do Governo Federalno esforço
queoTocantinsestáfazendoparacriarascondiçõesdedesen-
volvimentodesuaeconomia.O cotejamentodosnúmerosapre-
sentadospelapesquisa,envolvendotodososestadosdaFe-
deração,sãomuitoreveladores.Elessinalizam paraaurgente
necessidadedeseimplementarumapolíticanacionaldedesen-
volvimento que leve em consideração as peculiaridades de
cadaestado.Nãoépossíveltratardeformaigualosdesiguais.
Asregiõesmenosfavorecidas,comooNorteeoNordeste,me-
recem umaatençãoespecialdoGoverno.Temosmuitosproble-
mas,mastemostambém muitaspotencialidades.Projetosde
grandeinteresseparaanossaregião,comoaviabilizaçãodahi-
drovia Araguaia– Tocantinse a continuidade das obras da
ferrovia Norte– Sul,integrantes de um projeto m aior
que é a im plem entação do CorredorM ultim odalde
Transporte Centro-Norte,precisam serretom ados.É
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inconcebívelque um estado com o o nosso,que tem
grandesextensõesde terrasférteis,estaçõesclim áti-
casbem definidase localização geográfica estratégi-
ca não receba do Governo Federalo m ínim o de in-
vestim entosnecessáriosao seu desenvolvim ento.

O estado tem dado exem plos na condução de
parcerias com o setorprivado para a viabilização de
grandes investim entos. A usina hidroelétrica Luís
EduardoM agalhães,noM unicípiodeLageado,norio
Tocantins,é um desses exem plos.Em plena execu-
ção,a obra será inteiram ente construída e explorada
pela iniciativa privada,com investim entos superiores
a 1 bilhão de reais e capacidade de geraraté 1.020
m egawatts.A atração de recursos externos tam bém
tem sido objeto de ação do obstinado GovernadorSi-
queiraCam pos,hom em devisãoqueconsegueprog-
nosticaro sucesso econôm ico do Tocantinsem razão
do seu enorm e potencial.

O queoTocantinsquer,oqueoTocantinsreivin-
dica,o que o Tocantins m erece,é tão-som ente que
lhe seja dada a oportunidade de desenvolvera sua
econom ia,única form a de reverterosindicadoresso-
ciaism edíocrescom osquaisconviveedem elhorara
qualidade de vida do seu sofrido povo.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL– TO)– Sr.

Presidente,SrªseSrs.Senadores,aConstituiçãoFe-
deralgarante a proteção dos recursos naturais,tor-
nando obrigatória a fiscalização e o controle dasenti-
dadespúblicase particularesque se dediquem à sua
m anipulação,a qualquertítulo.

Noentanto,carecem osaindadeum alegislação
específica que regulam ente a pesquisa de inform a-
ções e a coleta de am ostras dessas riquezas genéti-
cas,propiciando a atividade ilícita,sobretudo de es-
trangeiros, quer junto às com unidades indígenas,
querno interiorsolitário dasextensasflorestas.

Isso acontece apesarde a LeiM agna e a legis-
lação com plem entar reconhecerem com clareza a
“organizaçãosocial,costum es,línguas,crençasetra-
dições”dosíndios.

Asterrasque ocupam ,e asriquezasnaturaisne-
las com preendidas,constituem patrim ônio da União,
sem em bargo de que essaspopulaçõesusufruam dos
benefícios oferecidos pelo m eio am biente,inclusive e
principalm ente daquelas substâncias há m uito usadas
na prevenção,tratam ento e cura dasdoenças.

Nãosedesconhece,poroutrolado,queom erca-
do m undialde m edicam entosm ovim enta algo em tor-
node320bilhõesdedólares,anualm ente,equecerca
de40% dosrem édiostêm origem diretaouindiretanas
fontesnaturais,sendo10% deorigem anim ale30% de
origem vegetal,estim ando-se que 25 m ilespécies de
plantasestejam sendo utilizadaspelosprodutores.

Justifica-se essa opção pelo fato de os estudos
científicosconfirm arem aspropriedadescurativasdos

fitoterápicos.Algunsórgãosoficiais,com oaSecretaria
EstadualdeSaúdedoRiodeJaneiro,m antêm progra-
m as de tratam ento de diversas doenças com plantas
m edicinais.M ales com uns com o a diarréia,a enxa-
queca,os resfriados e as verm inoses,que acom etem
grande num ero de pessoas,são curados em pouco
tem po e com baixo dispêndio de verbaspúblicas.

M ultiplicam -se,porém ,asdenúnciasdequepes-
quisadores,a serviço das grandes m ultinacionais far-
m acêuticas,dehábitoservem -sedeantigosetradicio-
naisusoseconhecim entosindígenas,aelesinocente-
m ente transferidospeloscurandeirosda com unidade,
habituados a trataras doenças adm inistrando produ-
tosextraídosda vegetação natural.

Os princípios ativos identificados e m anipulados
em grandeslaboratóriosdoexteriortransform am -se,en-
tão,em m edicam entos patenteados,aquie alhures lar-
gam ente consum idos, fazendo a fortuna injustificável
dasem presasfarm acêuticasestrangeiras.

Essa nova face da pirataria tem sido inúm eras
vezes denunciada,inclusive das tribunas do Parla-
m ento,sem quem edidasm aisdrásticasdeGovernoa
tenham com batido,nela reconhecendo grave prejuízo
aosinteressesdo País.

A biopirataria disso m elhorse aproveita para a
produção de novos quim ioterápicos,com custos ínfi-
m os,m aioreficiência e reduzidosefeitoscolaterais.

Tam bém os órgãos de Im prensa am iúde ocu-
pam -se do tem a, reclam ando providências gover-
nam entais que,definitivam ente,coíbam as expedições
predadorasde nossasflorestas,que furtam parte signifi-
cativa dasnossasriquezasfitoterápicas,com incom pre-
ensíveisfacilidade e ausência de reação prática.

ReportagensrecentesdeO GloboedoJornaldo
Brasilferem ,com propriedade,o assunto,esclarecen-
do que aquise concentram m ais de um quinto das
plantas encontradas em todo o m undo,m as que não
possuím os“leipara protegê-las”.

Adem ais,constatada a dificuldade de se im pedir
asaídailegaldesseproduto,oGovernovem aplicando
estratégia de com bate que consiste em aquiproduzir
osm esm osrem édiosfabricadosnoestrangeiro,apar-
tirda m atéria-prim a em am bos os casos extraída das
nossasflorestas.

Com esse objetivo,prom oveu a construção do
pólo de biotecnologia de M anaus,nela investindo
60 m ilhões de reais,inicialm ente,além de criaro
banco de dados sobre biodiversidade,com o parte
integrante do Sistem a de Vigilância da Am azônia –
Sivam .

C onsiderada a inviabilidade de policiar
proveitosam ente a saída do referenciado
m aterial,um a vez que o m icroorganism o
pode ser transportado em pequenos tu-
bos de ensaio,e a fim de assegurar que
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a possibilidade de industrialização seja adm inis-
trada pelo Brasil,aposta-se no Program a Brasilei-
ro de EcologiaMolecularparaoUsoSustentáveldaBiodi-
versidadedaAmazônia–Probem.

Dessaforma,ainiciativaprioritáriadoProgramaconsis-
tirianaconstruçãodecomplexolaboratorialnoDistritoIndustri-
alde Manaus,a serencarregado das pesquisas básicas e
aplicadasdetransferênciadetecnologiaeprestaçãodeservi-
ços.

Julga-sequeoProbem terádificuldadeparaatrairpara
aregiãoospesquisadoresdoSuledoSudestedoPaís,im-
pedindoadesejávelconcentraçãodecientistasnaAmazônia.

Talfato pode facilitara “evasão de conhecimento e de
materialgenético”,em face do domínio estrangeiro noscon-
vêniosdecooperaçãointernacional,conseqüentedoaponta-
do reduzido número de pesquisadores nacionais,conforme
registrouaComissãoExternadaCâmaradosDeputados,en-
carregadadeinvestigarapráticadabiopiratarianoPaís.

Contudo,aindanosentidodeatrairparaaAmazôniaa
comunidadecientífica,oPrograma,medianteconvêniofirma-
docom oConselhoNacionaldePesquisas–CNPq,oferece
cercade80bolsasdeestudo,nasáreasdezooquímica,fitoquí-
micaeengenhariagenética,além depreveracriaçãodeuma
rededelaboratórios,destinadaàbioprospecçãodafaunaeda
flora,edeinvestirnaformaçãodepessoal.

Inexistindo um sistema organizado sobre biodiversida-
denoPaís,procura-se,também,impedirqueosgrandescen-
tros de pesquisa estrangeiros colecionem maiores informa-
çõessobreaAmazôniadoqueospesquisadoresbrasileiros.

Com essa finalidade,a Fundação Aplicaçõesde Tec-
nologiasCríticas–Atech,encarregadadaintegraçãodopro-
jeto Sivam,estrutura um banco de dadossobre a biodiversi-
dade,dando-lhecompetênciaparaprocessarasinformações
que serão produzidas,dentro de doisanos,pelossatélitese
sensoresdosistema.

A propostadereunirosconhecimentostecnológicos,a
informaçãoeopessoaltécnicoespecializado,estabelecendo,
deformalegaletransparente,parceriasinternaeexternamen-
te,podeestimularodesenvolvimentoeacomercializaçãode
novasdrogaseoutrosprodutosoriginadosdabiodiversidade.

O condenáveléadmitirqueointeressedecorporações
estrangeirasconduzaàapropriaçãoindevidadamatérianatu-
ral,e que,a partirdaí,desenvolvam,como seu,o produto,
sem que osbrasileirosde alguma forma sejam beneficiados
peloprocesso.

Finalmente,édesereconhecercomoprocedentesas
ponderaçõesdoadvogadoEugêniodaCostaeSilva,em tra-
balhohápoucodivulgado,esclarecedorasdequeaConven-
çãosobreaDiversidadeBiológica,assinadapeloBrasil,“pro-
põe uma série de princípiose objetivosque deverão serim-
plementadosnoâmbitonacional”.

Alegislaçãopátriahádesereferiràscondiçõesde“aces-
soaosrecursosgenéticos,àbiotecnologiaeaosconhecimen-
tostradicionaisdaspopulaçõeslocaiseindígenas”,entreou-
trasquestõesde explícito interesse dasindústriasde fárma-
cos,debiotecnologiaedecosméticos.

AConvençãoéafirmativaaoreconhecerque“osrecur-
sosgenéticospresentesno território de um determinada na-
ção estão incluídosno conceito de soberania nacional”,de-
vendoasleisinternasdisporsobreaaplicaçãodesseacerta-
doconceito.Porém,enquantoosEstadostêm soberaniapara
legislarsobreotema,devem “facilitaroacessoataisrecursos
poroutrospaíses”.

Osbenefíciosdaídecorrentesdevem incluirapossibili-
dadede“participaçãoem projetosdepesquisa”ena“divisão
justaeeqüitativadosresultadosfinanceiros”subseqüentes.

AConvençãorecomenda,ainda,quealeideveestabe-
lecerclaramente ascondiçõesde acesso aosrecursosgenéti-
cos,possível,apenas,quandoexistente“oformalconsentimento
dopaísprovedordosrecursos”.Também,reconhecedireitosàs
comunidadesindígenas,pelosseusconhecimentos,inovações
epráticas,“relevantesparaomanejosustentáveldabiodiversida-
dedoplaneta”,sem revelarqueaessesatributospossacorres-
ponderdeterminadovalorcomercial.

Porderradeiro,oestudoconsignaque“abiodiversida-
de,osrecursosbiológicoseastecnologiasdofuturosãopon-
tos estratégicos,determinantes do debate sobre a proteção
domeioambiente”.Exige-se,todavia,queosgovernos,com
aparticipaçãoefetiva“dasociedadecivilorganizadaedasco-
munidadestradicionais”,criem ascondiçõesefixem aslimita-
çõesparaoacessoeaexploração“dosrecursos existentes
em nossasflorestas,riosemares”.

Estamosconcluindo,Sr.Presidente,onossopronunci-
amento,registrandoque,àvistadoexposto,éinadiávelpro-
moveraatualizaçãodoscompromissosinternacionaisedoor-
denamentojurídicointernorelacionadosàsriquezasfitoterápicas
brasileiras.

A integralidade da legislação específica,estudada,re-
vista e consolidada,deve estabelecerasdevidasprioridades
paraoseurigorosocontrole,assim comodisporacercadeno-
vas,urgentes e incontornáveis limitações à sua exploração
imprópriaoumesmocriminosa,dessemodoverdadeiramen-
teatendendoaointeressemaiordoPaís.

Sr.Presidente,peço que conste dosAnaiseste docu-
mento.

Eraoquetínhamosadizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR CARLOS PATROCÍNIO EM SEU
DISCURSO:
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo M elo) – Nada
m ais havendo a tratar,a Presidência vaiencerraros
trabalhos,lem brando àsSras.e Srs.Senadores,que
constarádasessãodeliberativaordináriadeam anhã,
a realizar-se às14 horase 30 m inutos,a seguinte:

ORDEM DO DIA

– 1 –
SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE EM ENDA

À CONSTITUIÇÃO Nº19,DE 1997
(Votação nom inal)

Terceiro e últim o dia de discussão,em segundo
turno, do Substitutivo à Proposta de Em enda à
Constituição nº 19, de 1997, do Senador Antonio
Carlos Valadares e outros, que dispõe sobre a
destinação de recursos da União,dos Estados,do
Distrito Federal e dos M unicípios, para a
im plem entação,funcionam ento e gestão do Sistem a
Único de Saúde,e dá outrasprovidências,tendo

Parecer nº 655, de 1998, da Com issão de
Constituição,Justiça e Cidadania,Relator:Senador
Rom eu Tum a,oferecendo a redação para o segundo
turno.

(A m atéria constou da ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária de 5 de m aio últim o,quando
teve sua discussão adiada para hoje).

– 2 –
REQUERIM ENTO Nº257,DE 1999

Votação,em turnoúnico,doRequerim entonº257,
de 1999, do Senador Antero Paes de Barros,
solicitando, nos term os regim entais, a tram itação
conjunta dosProjetosde Leido Senado nºs87 e 239,
de 1999,porversarem sobre a aplicação de recursos
oriundosde privatizações.

– 3 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº144,DE 1998

Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº144,de 1998 (nº692/98,na
Câm ara dos Deputados), que aprova o texto do
Protocolo de Integração Educacional para
Prosseguim ento de Estudos de Pós-Graduação nas
Universidades dos Países M em bros do M ercosul,
concluídoem Fortaleza,em 16dedezem brode1996,
tendo

Parecer favorável, sob nº 220, de 1999, da
Com issãodeRelaçõesExterioreseDefesaNacional,
Relator:SenadorArturda Távola.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo M elo) – Está
encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 28 minutos.)

(OS 14034/99)

________________

DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
SENADOR ROBERTO SATURNINO, NA
SESSÃO DO DIA 18-5-99, PUBLICADO NO
DSF DE 19-5-99, À PÁGINA 11999, QUE
SE REPUBLICA PARA INCLUSÃO DO
DOCUM ENTO “CARTA DO RIO DE
JANEIRO”, POR SOLICITAÇÃO DO
ORADOR:

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB –
RJ.Para um a com unicação inadiável.Sem revisão do
orador) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
quero, hoje, fazer um registro, ao m esm o tem po
em que expresso a m inha m anifestação de regozijo
e de louvorem relação a um jornalsediado no Rio
de Janeiro ,m as de circulação nacional,que é a
Folha Dirigida. Esse jornal cresceu e ganhou
enorm e credibilidade por prestar um serviço
essencial à população brasileira, inform ando
detalhadam ente e m uito bem a respeito dos
concursosde váriasnatureza abertosem todo o País.

Esse jornal,há muito tempo,vem tendo como com-
portamento absolutamente constante a defesa da melhoria
dos serviços de educação no País.O jornalerigiu efeti-
vam ente a educação em prioridade núm ero um das
suaspublicações.Assim é que não há núm ero da Folha
Dirigida que não traga algo em torno do debate sobre
educação,de propostas de melhoria da educação,enfim,
de discussão deste tema que deveria,assim como é da
Folha Dirigida,serprioridade em todososforosda Nação
brasileira.

Faço ainda um registro muito especiale manifesto
aquio meu louvorde forma específica em relação a uma ini-
ciativatomadapelaFolha Dirigida,nomêspassado,depro-
mover um seminário,em colaboração juntamente com a
Academia Brasileira de Letras,sobre a Língua Portuguesa,os
seusdesafiosesoluções.A suaduraçãofoidedoisdias,intei-
ros,e contou com a participação de pessoas da m ais
alta colocação em term osde conhecim entosda Lín-
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OFÍCIO

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS

Nº141/99,de 1ºde junho do corrente,com uni-
cando a rejeição do Projeto de Leido Senado nº77,
de 1997 (nº3.736/97,naquela Casa),de autoria do
SenadorValm irCam pelo,que dispõe sobre a identifi-
cação e publicação do estdo de conservação dasro-
doviasfederais,e dá outrasprovidências.

PARECERES
PARECER Nº 305, DE 1999

Da Mesa do Senado Federal sobre o
Requerimento nº 212, de 1999.

Relator:SenadorNabor Júnior

I – Relatório
O SenadorTiãoViana,com basenoart.50,pará-

grafo 2º,da Constituição Federale no art.216 do Regi-
m ento Interno do Senado Federal,encam inhou a esta
M esa o Requerim ento nº212,de 1999,no qualrequer
que sejam solicitadas ao Exm o.Sr.M inistro de Estado
da Saúde asseguintesinform ações:

1.Quais foram os valores repassados pelo M i-
nistério da Saúde ao Serviço Social Autônom o
Associação das Pioneiras Sociais nos anos de
1995,1996,1997 e 1998,discrim inando-se os re-
cursosde acordo com suasfinalidades(m anutenção
dos hospitais vinculados ao Serviço Social-folha de
pagam ento e custeio;ações de educação preventi-
va; form ação de recursos hum anos e projetos de
am pliação da rede de atendim ento, especifican-
do-se cada um dosprojetos?

2.Q uais os valores alocados pelo M inistério
da Saúde para o supracitado Serviço Socialno or-
çam ento para 1999,e quais os valores serão ou já
foram liberados no prim eiro sem estre em curso?

3.Quais os valores repassados ao Serviço So-
cial Autônom o, Associação das Pioneiras Sociais
para a construção de instalação nos últim os 5 anos,
especificando-se os dados básicos de cada projeto
(área construída, localização, núm ero de leitos,
acom panham ento físico-financeiro dasobras,etc,).

4.Quala form a (e o instituto legalque a definiu)
para que se proceda à eleição dos vinte e um m em -
brosdoConselhodeAdm inistraçãodoServiçoSocial
Autônom o Associação das Pioneiras Sociais,consti-
tuído nosterm osdo art.5º,§ 1º,I,da Lei8.246,de 22
de outubro de 1991,que instituiu esse Serviço?

5. Q uala a rem uneração dos Diretores do
Serviço SocialAutônom o Associação das Pionei-
ras Sociais escolhidos pelo referido Conselho de
Adm inistração para o presente m andato e para o
anterior? Com relação à diretoria anterior,quala
rem uneração que recebiam com o diretores e a re-
m uneração que passaram a receberao térm ino de
seus m andatos?

6.Que Contrato(s)de Gestão firm ado(s)entre
o M inistério da Saúde e o Serviço Socialteve vigên-
cia(s)nos anos de 1995,1996,1997 e 1998 e qual
(quais)está (estão)vigendo no corrente ano? Quais
os relatórios circunstanciados sobre a execução dos
trabalhos realizados pelo Serviço SocialAutônom o
Associação das Pioneiras Sociais em 1995,1996,
1997 e 1998,apresentados em conform idade com o
disposto no art.3º,XII,da Leinº8.246/91 e quais os
pareceres elaborados,com referência a esses rela-
tórios,pelo M inistério,quando da análise das pres-
tações de contas do Serviço SocialAutônom o Asso-
ciação dasPioneirasSociais?

7.Quais os custos m édios porleito disponível
e porleito efetivam ente ocupado e a taxa m ensalde
ocupação em cada um a das unidades do Serviço
SocialAutônom o Associação das Pioneiras Sociais,
nosanosde 1995,1996,1997 e 1998?

8.Qualo Estado de procedência dospacientes
atendidos e qualo tratam ento a eles dispensados
em cada um a das unidades do Serviço SocialAutô-
nom o Associação das Pioneiras Sociais,nos anos
de 1995,1996,1997,1998?

9.Quais foram as 10 (dez)instituições que re-
ceberam os m aiores repasses do Sistem a Único de
Saúde -SUS nos anos de 1997 e 1998,consideran-
do-se os pagam entos relativos a internação hospita-
lare ao atendim ento am bulatorialno período? Dis-
crim inaros repasses porprocedim ento,inform ando,
inclusive,o núm ero de procedim ento pagaos para
cada um a dasinstituiçõesrelacionadas.

O Sr. Senador Tião Viana justifica o presente
Requerim ento com os seguintes fatos? “A Rede Sa-
rah,com o é com um ente nom inado o Serviço Social
Autônom o Associação das Pioneiras Sociais tem ,rei-
teradsvezessido considerada,um a ilha de excelência
quando com parada ao restante de nossa refe hospita-
lar,que atravessa um a grave e duradoura crise.”

Acrescenta ainda, Sua Excelência, que:
“Inúm eros são os adjetivos que lhe são
atribuídos,e ão pretendo desm ere-
cê-los. A fam a que seu corpor funci
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Quais os critérios adotados pelo M inistério das
M inas e Energia e suas agências reguladoras para
autorizarreajustesnospreçosdosdiversosderivados
de petróleo e nas tarifas cobradas pelo consum o de
energia elétrica.

Justificação
A população brasileira está sendo constante-

m ente bom bardeada poraum entosnospreçose nas
tarifaspúblicas,sobretudo dosderivadosde petróleo
e da energia elétrica.Os com bustíveis e a energia
elétrica são as duas m ais im portantes form as de
energia,insum o básico de nossa econom ia,im pac-
tando diretam ente toda a cadeia produtiva nacional.
Osreajustesde preços,que nestesúltim osdoze m e-
ses têm sido significativam ente superiores ao Índice
Geralde Preços,afetam fortem ente a vida e o orça-
m entodecadabrasileiro.E,noentanto,ocidadãoco-
m um não fazidéia da razão de serdosreajustescon-
cedidos.

Durante osúltim osanos,quando a insignificância
da variação cam bialnão perm itiu sua utilização com o
justificativaparaoaum entodepreços,váriascausasfo-
ram alegadas,com o o realinham ento das planilhas de
custos,anecessidadedelucratividadeparainvestim en-
tos em novos projetos setoriais,a atratividade da em -
presa (no caso das prim eiras privatizações de em pre-
sasdo setorelétrico),entre outras.

Agora,a m aisrecente revisão de preçosfoijus-
tificada com o decorrência da influência da variação
cam bialnos custos de insum os e serviços daqueles
setores,influência essa tida com o extrem am ente sig-
nificativa.

Ao am paro dessa tese, os com bustíveis e a
energia elétrica foram aum entados,com o decorrên-
cia da variação cam bialverificada no m om ento de
m aiorintensidade da crise econôm ica que se instalou
em nosso Paísdesde o início do ano.

M as,se é efetivam ente significativa a influência
da variação cam bial,nosdoissetores,a recuperação
do câm bio de nossa m oeda em relação ao dólarnor-
te-am ericano,verificada nasúltim assem anas,deve-
ria redundarnum a com pressão do aum ento concedi-
do.

Porestarazão,tendoem vistaanecessidadede
todaasociedadebrasileiracom preenderapolíticade
preçosadotadapeloGovernonosetorenergético,re-
queiro,com urgência,doM inistériodasM inaseEner-
gia,a inform ação acim a solicitada.

SaladasSessões,2dejunhode1999.–Carlos
Bezerra.

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (GeraldoM elo)–O reque-
rim ento lido será despachado à M esa para decisão,
nos term os do inciso III do art.216 do Regim ento
Interno.

O SR. MAGUITO VILELA (PM DB – GO)– Sr.
Presidente, requeiro a m inha inscrição para fazer
um a com unicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo M elo)– Na pror-
rogaçãodaHoradoExpediente,V.Exªestaráinscrito
para fazera sua com unicação.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)–
Sr.Presidente,da m esm a m aneira,peço para inscre-
ver-m e para um a com unicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo M elo)– V.Exª
fica inscrito em segundo lugar.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR.)Sr.Presi-
dente,da m esm a m aneira,gostaria de m e inscrever
para um a com unicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo M elo)– V.Exª
está inscrito.Na prorrogação da Hora do Expediente,
seráasseguradootem pode5m inutosacadaum dos
inscritos para que façam a sua com unicação inadiá-
vel,na form a regim ental.

O SR. PRESIDENTE (GeraldoM elo)–Concedo
apalavra,com oprim eirooradorinscrito,aonobreSe-
nadorÁlvaroDias.V.Exªdispõede20m inutosparao
seu pronunciam ento.

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB –PR.Pronunciao
seguinte discurso.Sem revisão do orador.)– Sr.Pre-
sidente,Srªs e Srs.Senadores,prim eiram ente devo
fazerum a observação e um apelo.Hoje,pela m anhã,
a Com issão de Constituição,Justiça e Cidadania não
se reuniu,não houve quorum para a deliberação de
im portantes projetos em análise naquela Com issão.
Isso porque,no m esm o horário,reuniu-se a CPIdo
Sistem a Financeiro.

É óbvioqueaCPIém uitoim portante,todosnós
adefendem osnestaCasa,eim aginávam osqueaati-
vidade das CPIs instaladas no Senado Federalnão
viesse a com prom etero trabalho em inentem ente re-
form ista que deve serexecutado pelas duas Casas
do Congresso Nacional,no m om ento em que toda a
sociedade brasileira exige m udanças fundam entais
para o futuro do nosso País.

Lam ento profundam ente,porque estam os
verificando o já m oroso processo legislativo se
tornarainda m ais lento porforça da prioridade
que se dá à C PIinstalada no Senado Federal.

Feita a observação, faço um apelo
para que a D ireção da C asa adm inistre
um a solução que possa com patibilizar
os trabalhos fundam entais das duas
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C PIs com os trabalhos indispensáveis das
com issõestécnicasdaCasa,paraquepossam ospro-
duzir,no Congresso Nacional,especialm ente as refor-
m asque dizem respeito ao interesse coletivo.

Sem dúvida,am udançadonossom odelopolítico
éum pressupostobásicoparaquepossam osreadquirir
credibilidade com o objetivo de restabelecerm osases-
perançasdo povo brasileiro no futuro desta Nação.

Sr.Presidente,hápoucosdias,anuncieidestatribu-
na que apresentaria um a proposta de reform a do Poder
Legislativo nastrêsesferasde atuação.Pedio apoio dos
Srs.Senadorespara que pudesse apresentaressaspro-
postas.Hoje,venho para agradecere apresentá-las,já
que,com oapoionecessáriodasassinaturasindispensá-
veis,estam os propondo três em endas à Constituição e
um projetodeleicom plem entarquepretendeiniciarode-
bate sobre a necessária reform a do PoderLegislativo.
Im aginam osseressapropostaanecessáriacom plem en-
tação da reform a política,em discussão presentem ente
na Com issão de Constituição,Justiça e Cidadania.

Sr.Presidente,Srªse Srs.Senadores,quero bus-
carna população as razões m aiores dessa proposta,
quenãopretendesercontraEstadoalgum ,quenãode-
seja sercontra vereadores ou deputados,m as que al-
m eja sera favorde um Legislativo m aisforte,m aisre-
presentativo,m ais qualificado e,sobretudo,m ais acre-
ditadopelaopiniãopúblicabrasileira;querser,portanto,
um a proposta a favordo Paíse da dem ocracia.

Confesso que estou espantado com o conceito
queapopulaçãobrasileiratem hojedosseusrepresen-
tantes;m aisdo que dosseusrepresentantes,dasinsti-
tuições públicas,do próprio m odelo político vigente e,
m aisdo que isso,do regim e dem ocrático.

Com eço revelando alguns dados espantosos.
Pesquisa do Instituto VoxPopuli,publicada pela revista
Época de 24 deste m ês de m aio,diz que o povo que
com pletará 500 anosgosta da cara que tem ,aprecia o
Paísquelhecoubeeculpaospolíticosportodososm a-
lesdo m undo.

Dapopulaçãobrasileira,82% consideram ospolí-
ticospreguiçosos;6% consideram ospolíticoshonestos
– apenas 6% ;91% ,desonestos;71% ,incom petentes;
88% ,injustos;91% da população afirm am que político
nãoédeconfiançae82% dizem quepolíticoéirrespon-
sável.

A outraindagação,cujarespostaétam bém estar-
recedora.“Vocêachaqueessasinstituiçõessãoneces-
sárias?”Senado Federal:m uito necessária,43% ;ne-
cessária,m as não m uito,36% ;desnecessária,19% .
Nesse item ,até que não há um a grande surpresa.Não

há um a reprovação de form a tão acentuada,m as,de
qualquerm aneira,19% consideram o Senado um a ins-
tituição desnecessária e 36% ,não m uito necessária.

Em relação à Câm ara dosDeputados,a aprecia-
ção é m aisnegativa:36% ,m uito necessária;37% ,não
m uito necessária;e 25% ,desnecessária.

Partidos políticos:29% consideram necessários;
39% ,nãom uitonecessários;e30% consideram desne-
cessários.Essaindagaçãorefleteum ainsatisfaçãom a-
ior:

Dessasinstituições,qualé a m aisim portante para o
bem -estardo Brasil? Senado Federal:m ais im portante,
4% ;m enosim portante,8% .Câm aradosDeputados:m ais
im portante,2% ;m enosim portante,19% .

Confiança da população nosgruposou nasinsti-
tuições e organizações:20% confiam no Governo Fe-
deral;75% nãoconfiam ;20% confiam noSenadoFede-
ral,75% nãoconfiam ;14% confiam naCâm araFederal;
82% não confiam ;11% confiam nospartidos;85% não
confiam ;nospolíticos:5% confiam ,94% não confiam –
94% da população não confiam nos políticos de form a
geral.

M as não é só essa pesquisa.No últim o finalde
sem ana,houve m aisum a pesquisa,realizada entre os
jovensdo Rio de Janeiro.Osjovensdesacreditam não
sónospolíticos,desacreditam atém esm onadem ocra-
cia.

Segundo estudos da Unesco,a tendência reve-
la-se em todas as classes sociais.Pordescrédito ou
desconhecim ento,adem ocraciaestáem baixaentreos
jovenscariocasdasclassespopulares–C,D eF -,m é-
dia e alta – A e B.A pesquisa da Organização dasNa-
çõesUnidasparaaEducação,CiênciaeCulturam ostra
que 21% dosadolescentesdasclassespopulares,en-
tre 15 e 20 anos,acreditam que a ditadura é o m elhor
regim edegoverno.Som adosaosindiferentes,quesão
6,9% ,eaosquenãosouberam responder,36,6% ,esse
núm erochegaa64,5% contra35% dosquedefendem ,
com convicção,a dem ocracia.

“Esse resultado é m uito preocupante, porque
m ostraquehá,nacidadedoRio,um caldodeculturafa-
vorávelaquequalquertentativaouaçãoantidem ocráti-
ca venha a terforte apoio popular”,afirm a Júlio Jacobo
W aiselfisz,coordenadorda pesquisa.

Issorevelamuitomaisdoqueinsatisfação;issorevela
umaenormeindignaçãodajuventudedonossoPaís.

O PoderJudiciário e o Congresso Nacionalinspi-
ram confiança apenas em 4% dos jovens, acim a

150 ANAIS DO SENADO FEDERAL JUNHO 1999



doGovernoedaPolícia,queinspiram confiançaape-
nasentre 3% e 3,5% dosjovens.

Os partidos políticos são os que m ais levantam
suspeitas.Apenas2,5% acreditam neles.

Para o cientista político Renato Boschi, do
Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro,
“a pesquisa reflete o descrédito dos garotos com o
m odelo político, que, aos seus olhos, só cria
insegurança, violência, corrupção e desem prego,
sem produziroportunidadespara eles”.

Portanto,Srs.Senadores,é a constatação da
realidade nua e crua.É preciso fazeralgo.Não há
com o perm anecerm os om issos diante desse estado
deindignaçãopopular.Nãohácom operm anecerm os
coniventes com esse quadro de descrédito
generalizado que alcança ospartidos,asinstituições
e ospolíticosde form a geral.

É preciso m udar e querem os contribuir
m odestam ente, oferecendo a esta Casa um a
proposta para discussão.Pretendem os,resum indo,
reduzirem 21% onúm erodecadeirasnaCâm arados
Deputados; em 35% , o núm ero de cadeiras nas
Assem bléias Legislativas; em 15% , o núm ero de
cadeiras nas Câm aras de Vereadores do Brasil,
elim inando as distorções da representatividade,as
disparidades gritantes que colocam alguns Estados
com m aisrepresentantesdo que outros.

O objetivo não é apenas a econom ia. Nesse
quadro de indignação generalizada,talveza econom ia
sejaatéoitem secundáriodaproposta–um aeconom ia
direta de R$700 m ilhões por ano, que perm itiria a
geração de cerca de trezentosm ilem pregosanuaisno
cam po, com a dem issão de alguns políticos que
representam a população no Legislativo.M as não se
trata apenas da econom ia.O que vale ressaltaré o
objetivo da valorização da classe política,do Poder
Legislativoedabuscapelorespeitoepelacredibilidade
popular,indispensáveis para que os rum os da Nação
possam serdesenhados com eficiência pelos agentes
da transform ação, que são os representantes da
população nascasasde leisdo País.

Repito:a proposta que defendo não é contra
Norte,Nordeste,Centro-Oeste ou Sul,porque todos
os Estados perderão cadeiras,inclusive o poderoso
Estado de São Paulo.Aqueles que não perdem nas
três esferas perdem nas duas esferas. Apenas o
Estado de São Paulo m anteria o núm ero de cadeiras
na Câm ara dos Deputados, já que está
sub-representado – a sua representação, hoje,
equivaleaapenas63% doquedeveriaserem função
da relação representantes/habitantesdo Estado.

O Sr. Maguito Vilela (PM DB – GO)– V.Exªm e
perm ite um aparte?

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR)– Poisnão,
nobre SenadorM aguito Vilela,exatam ente porque o
que querem os é o debate,um debate respeitoso e
sem agressões. Já ouvi, aqui ou ali, agressões
inusitadas,arrogantes,daquelesque pronunciam ,às
vezes,um discurso reform ista,m asque,no m om ento
de agir, recusam a transform ação e a m udança;
daqueles que pronunciam um discurso de
m oralizaçãoe,nom om entodem oralizar,recusam -se
a adm itira hipótese.Seique,nesta Casa,não há
lugar para esse tipo de com portam ento, m as há
espaço para a defesa de um a m udança de
com portam ento dospolíticosbrasileiros.

Essa proposta de reform a, acim a de tudo,
sinaliza para a necessidade de m udança do nosso
com portam ento,porque,sem isso,não reverterem os
esse quadro estatístico negro,que,por certo,nos
hum ilha e nosenvergonha.

Concedo o aparte ao SenadorM aguito Vilela.

O Sr. Maguito Vilela (PM DB – GO)– Quero
cum prim entá-lo pela abordagem desse tem a m uito
im portante e fazeralgunscom entáriosa respeito das
pesquisas m encionadas porV.Exª.Estou na política
desde 1976,quando fuieleito Vereador;posterior-
m ente,DeputadoEstadual,DeputadoFederalConsti-
tuinte,Vice-Governador,Governadore,agora,Sena-
dorda República.Creio que tenho um a certa autori-
dade para falar,porque passeiportodos os cargos
públicos neste País,sem pre com votações expressi-
vas,sendoque,noúltim opleito,venciaseleiçõesem
todas as cidades,em todos os distritos,em todos os
povoadose em todasasurnasdo m eu Estado.Con-
cordo com V.Exª.Tem os que fazerreform as profun-
das,m as,a m eu ver,o que m aispesa com relação à
credibilidade dos políticos é o não-cum prim ento dos
com prom issos assum idos nas cam panhas públicas.
Há políticos que prom etem e depois não realizam
aquilo que prom eteram .Isso causa o m aiordesgaste
junto à população brasileira.O povo brasileiro tem ra-
zão de estar desacreditando dos seus políticos.O
m odelo econôm ico deste País é desastroso:a con-
centração de renda,a crim inosa distribuição de ren-
da,tantas favelas,bolsões de m iséria,violência,cri-
m inalidade–acabouatranqüilidadeem todooBrasil,
dascidadesgrandesàscidadespequenas-,jurosal-
tíssim os,falta de apoio aosagricultores,apoio exces-
sivoaosbanqueiroseaosgrandesem presários,tudo
issovaicontribuindoparaquesecrieessaim agem de
descrédito no País.O desem prego a crim inalidade
estãoaum entando,eosbolsõesdem isériaeasfave-

JUNHO 1999 ANAIS DO SENADO FEDERAL 151



las,crescendo assustadoram ente.Tem osque procu-
rarum cam inho,V.Exªtem razão.Eu,inclusive,estou
com algum as propostas que julgo im portantes, até
m esm o a redução dos oitos anos de m andato do Se-
nador,que acho excessivos no m undo supersônico
em que vivem os.O m undo não é m aisnem dinâm ico,
o m undo,hoje,é supersônico,e tem os m andato de
oito anos,o m aislongo do m undo.Sou contra,tanto é
que fuieleito para ficaroito anos e vou ficarapenas
quatro,porcoerência política.Não concordo com o
m andato de oito anos.Então,tem os que fazerrefor-
m as profundas,radicais,porque senão o descrédito
vaiaum entando.É im portante que ospolíticossaibam
que o povo está atento.Quem fala um a coisa,quem
prom ete fazerum a coisa e fazoutra é porele desapro-
vado – e com razão,porque o povo brasileiro tem sofrido
am argam ente.Concordo com V.Exª.Vam os prom over
asreform asnecessárias.M uito obrigado.

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR)– Agradeço
oapartedeapoiodoSenadorM aguitoVilela.Possoin-
form ar-lhe,inclusive,que já se encontram na Com is-
são de Constituição,Justiça e Cidadania propostasvi-
sandoàreduçãodaduraçãodom andatodosSenado-
res.Na nossa proposta,não incluím os um a redução
do núm ero de cadeirasno Senado Federalem função
da análise técnica e constitucionalrealizada pela Con-
sultoriadoSenado,querevelaascaracterísticasdesta
Casa,responsávelpelo equilíbrio da Federação,do
Sistem a Federativo,e pelo equilíbrio entre as Unida-
desda Federação.Porisso,a representação de cada
Estado não pode serdesigual;o Estado m enornão
podeterm enosSenadoresqueoEstadom aior,eare-
dução do núm ero de cadeiras im plicaria no com pro-
m etim ento da ação legislativa,já que o Senado é res-
ponsávelpelotrabalhoquerealizaaCâm ara,com qui-
nhentos e treze parlam entares.Além do trabalho que
realiza a Câm ara,tam bém realizado aquinas m esm as
proporções,o Senado tem outrasprerrogativase ativida-
desexclusivas,com oaapreciaçãodosem préstim osdos
Estados,dosM unicípiosedaUnião,aaprovaçãodeM i-
nistrosdo Suprem o,do SuperiorTribunalde Justiça,diri-
gentes do Banco Central,aprovação de em baixadores,
etc.Portanto,as atividades do Senado são num volum e
bem superioràsatividadesda Câm ara dosDeputados.

Dequalquerform a,sesurgiralgum apropostainte-
ligente,que nosperm ita acreditarque não com prom ete-
rem osaeficiênciadostrabalhosdoSenadoFederal,não
teria dúvidasem acolhê-la e em apoiá-la.

O Sr. Ramez Tebet (PM DB – M S)– V.Exªm e
concede um aparte?

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR)– Ouço V.
Exª,com prazer.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo M elo)– Senador
Álvaro Dias,dou conhecim ento a V.Exªde que o seu
tem po já está esgotado há m ais de um m inuto.Com -
preendoaim portânciadoassuntotratadoeointeresse
que desperta na Casa e na Nação,m astem os23 Se-
nadoresinscritos.

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR)– Lam ento,
poisgostaria m uito de ouvirosSenadoresRam ezTe-
bet,Tião Viana,Rom ero Jucá e M ozarildo Cavalcanti,
que estão aguardando para participardeste debate.
M as certam ente voltarem os a esta tribuna para aque-
cerm os a discussão em torno dessa questão, que
acredito serfundam entalpara o País.Aliás,quando o
nobre SenadorM aguito Vilela refere-se a problem as
estruturais da Nação,entendo que,sem adotarm os
um m odelo político de com petência com patívelcom a
realidade nacional,não chegarem os às transform a-
ções necessárias à solução de todos os problem as
que atorm entam a população brasileira.

M uito obrigado pela tolerância,Sr.Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo M elo)– A M esa
agradece a V.Exªpela com preensão,SenadorÁlvaro
Dias,registrando a im portância do seu pronunciam en-
to e o interesse que despertou.Agradeço tam bém a
com preensãodeV.Exªparacom aM esaecom osde-
m aisColegasque integram o Senado Federal.

Concedo a palavra ao SenadorTião Viana.V.Exª
dispõe de 20 m inutos.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT –AC.Pronunciao
seguintediscurso.Sem revisãodoorador.)– Sr.Presi-
dente,Srªs e Srs.Senadores,o assunto que trago à
discussãonoPlenáriodoSenadoFederaléderespon-
sabilidadeuniversaleseencontraem um adeclaração
oficialda 12ªConferência M undialde Com bate e Con-
trole da Aids,ocorrida no m ês de julho de 1998,em
Genebra.A com unidade científica internacionalafir-
m ou,naqueleencontro,queom undoestariaperdendo
abatalhacontraovírusHIV.Essaafirm ativafoibasea-
daem núm erosalarm antes.Tem osum apopulaçãode
30,3m ilhõesdepessoasinfectadaspelovírusdaAids.
Se a esse núm ero som arm os os 14 m ilhões que já
m orreram ,vítim as do vírus da Aids,e os 2,5 m ilhões
de óbitos ocorridos em 1998,chegarem os a um a po-
pulação de quase 46 m ilhões de pessoas.Trata-se,
portanto,deum apandem iaqueagrideeassolatodoo
Planeta e,de m odo m aisestarrecedor,aspopulações
pobresdo Planeta.
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Hoje,no continente africano,de cada cinco
pessoas que m orrem ,um a tem com o registro de
sua causa de m orte o vírus da Aids.Portanto,po-
de-se dizerque o vírusestá dizim ando a população
africana e asconseqüênciaspoderão serm uito gra-
ves.

No nosso País há registro de 145 m ilcasos
de pessoas infectadas pelo vírus HIV e a possibili-
dade estim ada de 450 m il portadores ainda
não-notificados pelo M inistério da Saúde.Se o M i-
nistério da Fazenda fizesse um a aplicação de re-
cursos idealpara o controle, prevenção e trata-
m ento dessa doença, tiraria do O rçam ento da
União R$2,5 bilhões ao ano.Portanto,um M inisté-
rio que tem o orçam ento que tem ,um a União sa-
crificada com o está a nossa no sentido da sua dis-
ponibilidade de recursos,a sangria dos juros das
dívidas interna e externa – R$250 bilhões são
destinados a esses pagam entos – não pode m ais
se daro luxo de não terum alcance m aiorno êxito
ao com bate do vírus da Aids.

Se fizerm os um a averiguação,verem os que é
dram ático o com portam ento do vírus que,oriundo
de um a com unidade exposta ao preconceito,com o
os hom ossexuais,prostitutas,pessoas prom íscuas,
usuários de drogas intravenosas,hoje tem a popu-
lação fem inina com o a m ais vulnerável. Se em
1986 tínham os dezesseis hom ens contam inados
pelo vírus da Aids para um a m ulher, hoje tem os
três hom ens contam inados para cada m ulher.Hou-
ve,portanto,um a totalinversão de pessoas vulne-
ráveis a esse vírus.

Um outro fato que traz profunda preocupação
é o crescim ento do índice de contam inação em
adolescentes e jovens.As autoridades cham am a
atenção tam bém para a interiorização do vírus HIV.
Há dez ou quinze anos a doença atingia m ais ou
m enos 170 m unicípios; hoje, são m ais de 1.400
m unicípios deste País que apresentam registros de
Aids.

Sr.Presidente,a situação é preocupante.Há re-
giões da África do Sulcom 7,5% das pessoas infec-
tadas.Encontram -se,do outro lado,a Etiópia,o Zim -
babue e Botsuana com 25 a 35% da sua população
contam inada.Se não fortom ada m edida efetiva de
controle,daquia dez anos terem os 60% daquelas
populações m ortas em função do vírus HIV.É inacei-
tável.

Na Am érica do Norte e nospaísesdo leste euro-
peu há registro de apenas75 m ilpessoascontam ina-
das pelo vírus da Aids no ano de 1998,enquanto te-

m osum descontrole absoluto na população da África,
na população do sudeste asiático e na população da
Am érica do Sul.

O Brasilainda consegue algum destaque graças
a um a com issão altam ente responsávelda Coordena-
çãodeAidsdoM inistériodaSaúde.Láseum trabalho
efetivo de prevenção ao crescim ento da doença.Prin-
cipalm enteapósoem préstim odoBancoInteram erica-
no de Desenvolvim ento,houve redução:31 m ilpesso-
as deixaram de serinfectadas pelo vírus HIV,no ano
passado,em função dessa prevenção,tão im portante
aos olhos de quem conhece a epidem iologia.Não é
que não tenham os o aum ento do núm ero de casos,
m astem osum freionoaum entodapropagaçãodesor-
denada em relação ao vírusda Aids.

O queregistrohojeéam aiselevadaresponsabi-
lidade que tem o PoderPúblico.Não tem oscondições
de enfrentaro tratam ento idealda epidem ia de Aids
neste País – com bate,prevenção e tratam ento.O
cham ado coquetelm ultidrogas,para com batera pro-
pagaçãodadoençaeareduçãodeóbitos,teveum va-
lorinestim ávelna história da epidem iologia no Brasil.
No Rio de Janeiro,a taxa de redução de m orte foide
48% ,com parávela um dosm elhorescentrosde trata-
m entos nos Estados Unidos.Isso ocorreu em função
do coquetelm ultidrogasde com bate à Aids.

Portanto,é fundam entalque o Paístenha a res-
ponsabilidade de darcontinuidade,de form a intensa,
ao program a que reduziu osíndicesde contam inação,
evitando-a em 31 m ilpessoas.Em relação ao investi-
m entonaprevenção,devem -sereverconceitos.Preci-
sam ossaberporque está havendo aum ento de casos
daAidsem pessoascom m enorescolaridade,porque
aum enta a contam inação em m ulherescasadase em
adolescentese jovens.

O alerta,Sr.Presidente,énosentidodequeéim -
possívelim aginara extinção de um Continente inteiro,
com o o Africano,onde,de cada cinco pessoas que
m orrem ,um a já tem com o registro de m orte o vírus
HIV.

Está nasm ãosda com unidade científica interna-
cionaldividiraresponsabilidadecom ospoderespúbli-
cosdospaíses;está nasm ãosdospaíses,dosgover-
nos,a responsabilidade de traçarum plano efetivo de
prevenção.Não dá para entenderque se discuta com
tão pouca responsabilidade o com portam ento sexual
das pessoas;não dá para entendera distância das
Igrejas em relação ao com bate efetivo do vírus da
Aids.Q uanto aos m eios de com unicação, se
não é pela venda de serviços a órgãos públi-
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cos ou a entidadesprivadas,não prom ovem deba-
te sobre tem a dessa im portância.

Portanto,repito:devem osreverasresponsabilida-
des entre os setores envolvidos com o futuro das gera-
ções,com aintegridadefísicadaspessoas,um avezque
sesabedaviolênciaedacrueldadecom queovírusata-
ca,tornandoosdoentesvítim astam bém depreconceito.

O Sr. Romero Jucá (PSDB – RR)– V.Exªm e
perm ite um aparte?

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC)– Concedo
o aparte ao em inente SenadorRom ero Jucá.

O Sr. Romero Jucá (PSDB – RR)– Senador
Tião Viana,V.Exªexpressa m uito bem a necessidade
de se fortalecero Program a de Com bate e Prevenção
da AIDS do Governo brasileiro e tam bém da socieda-
de.É im portante que entendam os que essa responsa-
bilidade não é apenas do Governo.O Governo tem
responsabilidade e tem atuado.Vale registraro avanço
que o M inistério da Saúde vem realizando nesse cam -
po.O Brasilé um dos poucos países que distribuigra-
tuitam ente,independentem ente da renda do paciente,
rem édios para tratam ento da AIDS.A equipe técnica
do M inistério da Saúde vem há anostrabalhando – e
tem avançado – nessa questão.V.Exª expressou
m uito bem que,assim com o faz a doença,que evolui
em determ inados setores,é im portante que o Gover-
no e a sociedade se aparelhem para atuarm ias es-
pecificam ente nas cam adas onde o crescim ento se
dá de form a m ais acentuada.Parabenizo-o e registro
que V.Exª,ao tratardessa questão,dá um a contribu-
ição im portante ao Governo e ao M inistério da Saú-
de.Entendo que o M inistério queracertar,que busca
cam inhos.E V.Exªe o Senado contribuem ao apon-
tarcam inhos e ao aprovarrecursos necessários para
que o Program a de Com bate e Prevenção da AIDS
possa serfortalecido em nosso País.M eusparabéns.

A Sra. Emilia Fernandes (Bloco/PDT-RS) –
Perm ite-m e V.Exªum aparte?

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC)– Conce-
do um aparte à em inente Senadora Em ilia Fernan-
des.

A Sra. Emilia Fernandes (Bloco/PDT-RS) –
SenadorTião Viana,em prim eiro lugar,cum prim ento
V.Exªportrazerum assunto que,em bora conhecido
da população brasileira e m undial,cada vez se apre-
senta m ais atualizado e m ais preocupante.Conhece-
m os o aum ento do núm ero de casos e sua interiori-
zação.Anteriorm ente,havia registros da ocorrência
da doença nos centros m aiores,nas capitais.Hoje,
essa realidade m udou. A interiorização da AIDS é

m uito grande.Poroutro lado,há a transferência do
foco dos grupos considerados de alto risco para as
fam ílias constituídas.Nesse universo,o núm ero de
m ulheres atingidas é m uito preocupante.Ontem ,eu
registrava aquia realização do V Encontro do Fórum
de M ulheres do M ercosul,do qualparticiparam em -
presárias,políticas,educadoras e sindicalistas,onde
se discutiram as questões específicas da inserção da
m ulherno processo do M ercosul.Citou-se a saúde
da m ulher,tem a presente em todos os debates.Veio
à tona,portanto,a questão da AIDS.Nesse encontro,
foram abordados e reafirm ados dois aspectos,com
que concordam os:o prim eiro refere-se ao grau de
responsabilidade dos nossos governantes, por não
encararem de frente essa situação;o segundo diz
respeito aos recursos adequados e ao processo de
educação e prevenção.V.Exªtraz esse tem a à tribu-
na com m uita propriedade,porque é m édico,é da
área da saúde e sabe o que poderiam estarfazendo
além de algunsprogram as,com o o de distribuição de
rem édios.Enfim ,tudo é im portante,m as não dim inui
a responsabilidade dos governantes à m edida em
que não enfrentam esse problem a com o deveriam .O
núm ero de m ulheres e adolescentes atingidos hoje é
m uito preocupante. Faço esse aparte não apenas
para acrescentaralgo ao pronunciam ento de V.Exª,
que está m uito bem encam inhado,estruturado e fun-
dam entado nos dados apresentados,m as para rea-
firm ara im portância desse tem a e,principalm ente,a
responsabilidade que os nossos governantes têm
para com essasm aisde 140 m ilpessoasjá infetadas
e outras tantas que virão.Não há lar,não há fam ília
hoje que esteja im une.Dentro das próprias fam ílias,
deve haverum a reavaliação de determ inados com -
portam entos,principalm ente porque as m ulheres es-
tão sendo vítim as num espaço de relação restrita.
Precisam os,portanto,de um com prom isso de ação e
de destinação de recursos do Governo;caso contrá-
rio,não adianta conclam arm osa sociedade.A socie-
dade é cham ada à m edida em que é esclareci-
da e educada. Torna-se necessário o com pro-
m isso de lideranças m aiores com esse proble-
m a,Cum prim ento V.Exªpelo pronunciam ento.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) –
Agradeço à em inente Senadora Em ilia Fernan-
des.V.Exª tem m ostrado um projeto de luta à
causa da m ulher,das m inorias,dos direitos hu-
m anos. V. Exª fez ontem um pronunciam ento
adm irávelem relação aos avanços e à
necessidade da organização de m ulheres da
Am érica do Sul.Houve um a preocupação com o
problem a da AIDS, que apresenta hoje um
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crescim ento assustador: três em cada 100
m ilm ulheres já estão contam inadas com ví-
rus da Aids, com crescim ento de 0,7% ao
ano;enquanto que,para os hom ens,o cresci-
m ento é de apenas 0,3% ao ano. Tal fato
dem onstra falta de conhecim ento e de instrum ento
de defesa porparte da m ulherbrasileira em relação
à contam inação do vírus que,com o V.Exªdisse,é
de responsabilidade de todos.

O nobre SenadorRom ero Jucá divide tam bém
essaresponsabilidadeeelogia– associo-m eaS.Exª
– aequipetécnicadaCom issãoNacionaldeControle
e Prevenção do HIV do M inistério da Saúde.M as o
assunto é m uito m aiordo que o M inistério,é m uito
m aiordo que o PoderPúblico,porque é da responsa-
bilidade de todos.Ele deveria estarna ordem do dia
de cada fam ília,de cada escola,de cada igreja e de
cada m eio de com unicação deste País.

Foiinesquecívela figura de Nelson M andela re-
gistrando e oficializando a sua aposentadoria da vida
pública.Ele volta para a sua aldeia,para o convívio hu-
m ildeesim ples.É um cidadãoquem arcouahistóriada
dem ocracia e dos direitos hum anos.Sua figura estará
sem pre ligada à realidade de seus irm ãos africanos,
com o os de Botsuana,Zim babue e Congo,que estão
sendo exterm inados.Dentro de dezanos,60% da sua
população estará m orta em função da contam inação
pelo vírus da AIDS.Não há com o im aginarm os que o
Continente africano possa serexterm inado em função
deum vírusque,oriundodelá,em 1959,aindahojenão
foiestagnado em sua proliferação.A com unidade cien-
tífica internacionalluta m uito,m as sabe que a preven-
ção,que é de responsabilidade de toda a sociedade in-
ternacional,não tem sido cum prida,porfalta de m aturi-
dade e de com preensão do que seja a proteção do ser
hum ano.

M uito obrigado,Sr.Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo M elo)– A Presi-
dência com unica ao Plenário que,nos term os do dis-
posto no art.5º,§2º,in fine,do Regim ento Interno,re-
assum e,nesta data,o m andato de Senador,pela re-
presentação do Estado da Paraíba,o Sr.Silva Júnior,
Suplente do Senador Ronaldo Cunha Lim a,que se
afastou dos trabalhos da Casa,em virtude de licença
para tratam ento m édico,porum período de 125 dias.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo M elo)– Sobre a
m esa,com unicação que será lida pelo Sr.1ºSecretá-
rio em exercício,SenadorLuizOtávio.

É lida a seguinte:

Em 26 de m aio de 1999

SenhorPresidente,

Tenho a honra de com unicara Vossa Excelên-
cia, à vista do disposto no art. 7º do Regim ento
Interno,que,reassum indo nesta data a representa-
ção do Estado da Paraíba,em substituição ao Sena-
dor Ronaldo Cunha Lim a, adotareio nom e parla-
m entarabaixo consignado e integrareia bancada do
PM DB.

Atenciosassaudações.– Silva Júnior.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo M elo)– O expe-

diente lido vaià publicação.

Cum prindo a tradição da Casa,concedo a pala-
vra ao SenadorSilva Júnior,por5 m inutos.

O SR. SILVA JÚNIOR (PM DB – PB.Pronuncia o
seguinte discurso.Sem revisão do orador.)– Sr.Presi-
dente,Srªs e Srs.Senadores,m ais um a vez,cum pro
o deverconstitucionalde assum ira cadeira de Sena-
dorda República,representando o m eu Estado,a Pa-
raíba.Entretanto,quis o destino que a m inha posse
ocorresse em função de tristes circunstâncias, m as
que,tenho certeza,serão passageiras.Refiro-m e es-
pecificam ente aos problem as de saúde que enfrentou
o SenadorRonaldo Cunha Lim a.Os que m e conhe-
cem sabem o quanto eu gostaria de não assum iro
Senado nessa situação.

Sr.Presidente,porm ais honroso que seja repre-
sentar o povo da Paraíba nesta Casa Legislativa,
constrange saberque m eu am igo e com panheiro no
PM DB,SenadorRonaldo Cunha Lim a,teve sua saú-
de abalada e foiobrigado a se afastarde suas ativida-
des.A convicção que tenho é de que,em breve,S.
Exªestará aquientre as Senhoras e os Senhores Se-
nadores,para continuarexercendo o m andato que lhe
foioutorgado nasurnas.

Confesso que não exerço a política em tem po in-
tegralcom o um político profissionale dos que fazem
dela um sacerdócio.Adm ito,no entanto,doarpar-
te do m eu tem po para fazerpolítica e acom panhar
os acontecim entos políticos. O m eu currículo
com o hom em público é pobre.M ilitante,sem pre
estive à disposição de m eu Partido,o PM D B,
que m e conduziu,além desta cadeira,à honro-
sa m issão de assum iro G overno da Paraíba na
condição de Vice-G overnador.Poucos foram os
cargos,m as grande é a vontade de participar,de
contribuir,ainda que na “regra três”,para com o
desenvolvim ento do m eu Estado e do nosso País.

H o je vo lto a o cu p a r,p o ru m b re -
ve p e río d o ,a ca d e ira d e S e n a d o r
d a R e p ú b lica . N ã o co m o m e s
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m o b rilh o d o seu dono,tribuno adm irá-
vel, debatedor eloqüente e hom em pú-
blico que tem ,no invejávelcurrículo,m andatos
deVereador,DeputadoEstadual,PrefeitoeGoverna-
dor,queocolocam bem m aispróxim odopovoeaten-
to aos seus reclam os,experiências que de longe o
qualificam para representar,com larga vantagem ,o
nosso Estado e abordar,com com petência,m ercê de
sua inteligência,os problem as m ais prem entes da
nossa Região.

Sereiguardião,na suplência,das propostas do
pensam ento do Senador Ronaldo Cunha Lim a e,
junto aos com panheiros de Bancada,SenadorNey
Suassuna e Senador W ellington Roberto,m anterei
nesta Casa perm anente vigilância aos assuntos de
interesse do nosso Estado.

O Governador do Estado, Dr. José Targino
M aranhão,poderá igualm ente encontrarem m im a
disposição para defender todos os assuntos que
digam respeito ao desenvolvim ento social e
econôm ico da Paraíba.

Será desta form a que balizareim inha presença
noSenadoFederal.A m inhaform açãodeem presário
no Nordeste traduz um a firm e convicção de que
poderei contribuir para o debate dos problem as
regionais e nacionais. Tenho convivido com isso
diariam ente com o Presidente,para m inha honra,da
Associação Brasileira da Indústria do Café.Conheço
de perto as aflições do em presariado e da classe
trabalhadora.

Com essa m odesta experiência, quero
expressarneste instante m inha posição com relação
a algum as questões que vêm sendo debatidas
nacionalm ente. Não sou infenso ao debate, m uito
pelo contrário,desejo apenas externaropiniões que
refletem em m uito osanseiosdo povo paraibano.

Em prim eiro lugar, não poderia deixar de
vislum brar o problem a da Região Nordeste, pois
verifico que,dia a dia,o com prom isso que existia no
passado em redim ir a Região parece ficar m ais
distante.O corte nosbenefíciosfiscais,sem levarem
conta asdesigualdadesregionais,afetam fortem ente
os 40 m ilhões de brasileiros que aliresidem .Não
pleiteio privilégios, m as acim a de tudo m edidas
eficazes e perenes para resolver o problem a da
convivência com a estiagem ,sem osdanossociaise
econôm icosdela decorrentes.

Nesse aspecto, faço aqui a mea culpa da
Bancadanordestinacom oum todo.É necessárioque
toda e qualquer negociação, elem ento naturalda
dem ocracia,seja precedida de um a reivindicação de
benefíciospara a nossa Região.

Aqui cabe ressaltar o problem a do
endividam ento dos Estados, com o exem plo a
dívida da Paraíba,que atinge níveis alarm antes e
im pagáveis. A sangria que sofre anualm ente o
Estado reduz a níveis baixíssim os a sua
capacidade de investim ento em projetos de vital
im portância socioeconôm ica.

O Sr. Ney Suassuna (PM DB – PB) –
Perm ite-m e V.Exªum aparte?

O SR. SILVA JÚNIOR (PM DB -PB)– Pois não,
Senador,com m uito prazer.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo M elo) –
Senador Ney Suassuna,a M esa pede que V.Exª
seja breve, pois o tem po do orador acaba de se
esgotar.

O Sr. Ney Suassuna (PM DB – PB) – Pois
não, Sr. Presidente. Senador Silva Júnior, V. Exª
está realm ente colocando a luz sobre um ponto
prioritário no Nordeste. No caso da Paraíba, em
quatro anos,o GovernadorJosé M aranhão teve que
devolverum ano inteiro de arrecadação.Foim ais de
R$1,16 bilhão que a Paraíba devolveu pelos
m iseráveis instrum entos:FEF,Fundef,LeiKandire
outros.Isso não pode continuar.Parabéns,Senador.

O SR. SILVA JUNIOR (PM DB -PB)– Obrigado
pelo aparte,SenadorNeySuassuna.

Sr. Presidente, os recursos m al dão para
cum prir com o pagam ento dos serviços da dívida.
Daí m eu endosso à proposta do Governador do
Nordeste para que 70% das am ortizações das
dívidas sejam reinvestidas na Região em obras
estruturais,a serem projetadas em conjunto com a
União porcada Estado.

Situo alguns projetos que podem serim ediata-
m enteinseridosem um aagendam ínim aparadiscus-
são.Com o m edida que irá beneficiarvários Estados
nordestinos,a um custo insignificante,se considerar-
m ososbenefícios,é im possívelfecharosolhospara
oprojetodetransposiçãodaságuasdoRioSãoFran-
cisco,tem a que será m eu discurso perm anente no
SenadoFederal,assim com oincansavelm enteovinha
fazendo o SenadorRonaldo Cunha Lim a.

Sobressaia área da saúde,o com bate à desnu-
trição e àsdoençasendêm icas,investim entospreventi-
voscujaeficáciacomprovadaestápresenteem qualqueres-
tatísticaoficial.

Aindadentrodestaproposta,queratifico,nãoseadmite
o absurdo dos altos índices de analfabetism o no
Brasile em especialna Região Nordeste.Não é
possível que às vésperas do Terceiro M ilênio
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existam cercadequinzem ilhõesdebrasileirosanalfabe-
tos,seconsiderarmossomenteosqueestãoacim adequinze
anosenãosabem lerou escrever,ou seja,14,7% da
população brasileira, segundo dados da Pesquisa
NacionalporAm ostragem Dom iciliar– PNAD – de
1996,doIBGE.Nãoestoum ereferindoaodenom ina-
do analfabetism o funcional,isto é,o daqueles que,
com idadesuperioravinteanosecom quatroanosde
estudoform al,istoé,alfabetizados,sãoincapazesde
utilizara leitura ou a escrita no cotidiano,e que so-
m am 34,1% da população adulta do País.

Srs. Senadores, repito: se a proposta de
redirecionarcerca de 70% do m ontante referente ao
pagam ento das dívidas dos Estados para os
projetos estruturais fosse efetivada, tais núm eros
cairiam sensivelm ente.

Se a questão da dívida, por sisó, já é um
grave problem a, cite-se com o outro exem plo as
perdas totais da Paraíba com o FEF (de m arço/94 a
dezem bro/98), o crédito presum ido do IPI
(1996/1998),a LeiKandir(1997/1998)e o FUNDEF
(em 1998), que totalizam R$359 m ilhões. Um a
fortuna para aquele pequeno ente federativo.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é
preciso que o Presidente Fernando Henrique
Cardoso agilize o processo de negociação com os
Estados da Federação, buscando form as e
propostas,com o aquelas a que m e referi,a fim de
evitar o alargam ento dos problem as sociais e
econôm icos do País.

A estabilidade financeira é,sem dúvida,um a
grande conquista.Porém ,sem querer adentrar na
discussão dos m onetaristas e desenvolvim entistas,
entendo perfeitam ente com patível a defesa da
m oeda com a fixação de m etas de desenvolvim ento,
m edidas geradoras de em prego e renda e,portanto,
dim inuidorasdosdesníveissociais.

Penso ser irrelevante o debate entre os que
vislum bram o equilíbrio financeiro do País em detri-
m ento do desenvolvim ento,ou vice-versa.Um a polí-
tica não excluia outra;ao contrário,elas se com ple-
tam .É perfeitam ente com patívelo cum prim ento de
etapas que consolidem o processo de estabilização
financeira com taxas aceitáveis de crescim ento eco-
nôm ico,sob pena de estagnação e de desem prego.

Um a reform a fiscale tributária é a m edida m ais
urgente no atualm om ento brasileiro.O em presariado
vive perm anentem ente sob im pacto da enorm e carga
tributária,queaoinvésdecontribuirparaodesenvolvi-
m ento,servem uitom aisparafinanciarofuncionam en-

to da enorm e m áquina estatal.Não é a quantidade de

tributos,nem o aum ento da arrecadação porsisó que

vão resolvero problem a brasileiro.Um a racionalidade

fiscale tributária,o com bate sistêm ico à sonegação,

um am elhorredistribuiçãosocialdoquesearrecada,é

inegavelm ente o m elhorcam inho para o País.

Se estas idéias e conceitos estão presentes no
cam po econôm ico,no aspecto político não há dúvida
de que se está vivendo um m om ento de se repensar
o Estado.A sociedade não suporta m ais os privilégi-
os,a estrutura arcaica e burocratizada do Estado e,
principalm ente,a im probidade adm inistrativa.Corrup-
ção,favorecim entos,m aluso dos recursos públicos,
superfaturam ento de obras públicas,etc.,são tem as
do nosso cotidiano.

Não pode existirdem ocracia sem que haja ins-
trum entos para com bateros excessos.Sem pre fuie
sou um defensorde um a fiscalização do Judiciário e,
é claro,dos dem ais Poderes.Sem que isso conduza
ao sensacionalism o dirigido levando uns à execração
pública em favordo interesse de outros e,acim a do
corporativism o,há que haverum a prestação de con-
tasà sociedade dosabusose atoslesivosao interes-
se público e punição dos culpados.A piordas ditadu-
ras não é o uso da força,m as aquela que,m uitas ve-
zes fundada supostam ente na lei,gera o arbítrio e a
im punidade.

Sr.Presidente,Srªs e Srs.Senadores,devo co-
m unicarque,pornom eação do Presidente da Repú-
blica,Dr.Fernando Henrique Cardoso,fuiindicado
conselheiro do C.D.P.C. (Conselho Deliberativo da
Política do Café)com o representante da ABIC (Asso-
ciação Brasileira da Indústria do Café),da qualsou
presidente. M anifesto neste instante m eu aplauso
pela criação daquele colegiado que veio substituiro
Instituto Brasileiro do Café,fechado abruptam ente no
m om ento da m aior crise na cafeicultura brasileira,
sem nenhum organism o que viesse substitui-lo.Des-
de a im plantação do C.D.P.C.,com posto porrepre-
sentantes da iniciativa privada e do Governo,a nova
política do café no Brasilvem sendo conduzida com
elogiávelcom petência e conhecido sucesso.

Porfim ,Sr.Presidente,m anifesto o m eu intuito
em colaborarcom a adm inistração desta Casa Legis-
lativa,buscando cum prir com dignidade,respeito e
espírito público o nosso papelperante e da form a
que espera de nósa sociedade brasileira.

Era o que eu tinha a dizer,Sr.Presidente.

M uito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo M elo)– A M esa
dá as boas-vindas a V.Exª no seu retorno a esta
Casa,SenadorSilva Júnior.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB –
RJ) – Sr. Presidente, peço a palavra para um a
questão de ordem .

O SR. PRESIDENTE (Geraldo M elo) –
Concedo a palavra a V. Exª, Senador Roberto
Saturnino,para um a questão de ordem .

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB –
RJ.Para um a questão de ordem .Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
hoje pela m anhã,nós tivem os um exem plo bem vivo
da com pleta im possibilidade da participação dos
Srs. Senadores nas Com issões Perm anentes da
Casa de um a form a m inim am ente eficaz e
responsável.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo M elo)– V.Exª
form ula um a questão de ordem ou é um a
reclam ação?O SR. ROBERTO SATURNINO
(Bloco/PSB – RJ)– É um a questão de ordem ,é um
pedido de providências à M esa no sentido de que
possibilite que os Senadores possam atender de
um a form a m inim am ente responsável,repito,esse
trabalho.É desnecessário ressaltara im portância do
trabalho das Com issões.Não é possívelestarm os
às correrias,saindo de um a Com issão para outra,
chegando lá e encontrando o trabalho pelo m eio,os
relatórios sendo produzidos e sem term os noção da
pauta que está em discussão.

Sr.Presidente,estou tendo notícia da criação
de novas com issões e subcom issões. Eu queria
pedirum a providência,porque ou o Senado resolve
efetivam ente trabalhar às quintas-feiras, o dia
inteiro, nos dois períodos, e na sexta-feira pela
m anhã, ou então que se m ude a determ inação
regim entale que o Senadorsó possa participarde
um a com issão e não m aisque isso.

De m inha parte,vou escolherum a com issão e
pedir o desligam ento das dem ais.Não é possível
continuarquase que num processo de fingim ento de
trabalho em relação a essa atribuição que é
essencialao exercício do nosso m andato.

Seique a Presidência tom ou a providência de
convocar os Líderes para tentar resolver essa
situação,m asainda não houve um a solução.

Todas as terças e quartas-feiras ficam os à
m ercê de um a pauta que absolutam ente não se
pode cum prir, por ser inviávelfisicam ente. Não é

possível que essa situação continue. Que haja,
então, um a reform ulação regim ental e cada
Senadorfaça parte de um a única com issão,seja ela
Parlam entar de Inquérito ou Perm anente.Não faz
sentido essa correria em troca de posição em
com issões, sem que haja a m ínim a condição de
trabalho.

Sr.Presidente,querodeixaraquiom euprotesto
indignado pelo que presencieihoje pela m anhã e
pedirprovidências à M esa,no sentido de que esta
situação seja resolvida em definitivo.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo M elo)– Senador
Roberto Saturnino,a M esa está ciente do protesto de
V.Exªe deseja apenasdizerque não pode recebera
sua m anifestação com o questão de ordem ,porque
não há nenhum dispositivo regim entalque tenha sido
citadoporV.Exªcom relaçãoaoassunto.Noentanto,
a M esa deseja expressar-lhe solidariedade com
relação a essa preocupação,o que já foifeito pelo
Presidente Antonio Carlos M agalhães, em duas
oportunidades, m as sabe V. Exª que é um a
prerrogativa do Presidente e dos M em bros de cada
com issão a definição doshoráriosde trabalho.

A M esa faz eco ao apelo de V. Exª, aos
Presidentes das diversas com issões,no sentido de
que procurem encontrar um a form a de evitar as
reuniões sim ultâneas e o prejuízo que o Senador
Roberto Saturnino acaba de consignar.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB –
RJ)– Sr.Presidente,há um dispositivo regim entala
que fiz alusão:é aquele que perm ite aos Senadores
participarem de m ais de um a Com issão.Se não for
possível o trabalho às quintas-feiras e às
sextas-feiras pela m anhã,não haverá outra solução
senão a de determ inarque cada Senadorpertença
a um a só com issão e dê a sua atenção devida ao
trabalho da m esm a.O SR. PRESIDENTE (Geraldo
M elo)– SenadorRoberto Saturnino,peço licença a
V.Exªpara prosseguirnostrabalhos.

Na realidade,a com posição das Com issões
foi feita até agora em estrita obediência com o
Regim ento que perm ite aos Senadores
participarem com o titularesde duasCom issões.De
form a que,se esse dispositivo não forconveniente,
é necessário que seja oferecida um a em enda ao
Regim ento para que ele possa ser alterado.Fora
disso, os procedim entos são de que cada um
exercerá a sua com petência,e a M esa m ais um a
vez,fazendo eco às palavras de V.Exª,apela para
que as com issões encontrem form as de não se
reunirem sim ultaneam ente.
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O SR. PRESIDENTE (GeraldoM elo)–Tem apala-
vra o Sr.SenadorAdem irAndrade.Antes,peço licença a
V.ExªparaprorrogaraHoradoExpedientepeloprazore-
gim ental,afim dequeV.Exªpossainiciareconcluiroseu
discurso.

Faço um apelo a V.Exªpara que,se forpossível,
eviteaconcessãodeapartes,afim dequepossam osnos
ajustarà realidade desta sessão.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA.Pro-
nuncia o seguinte discurso.Sem revisão do orador.)– Sr.
Presidente,SrªseSrs.Senadores,osreitoresdasuniver-
sidades da Am azônia,percebendo o grau de diferença
que existe no investim ento na educação na nossa região
enasdem aisregiõesdonossoPaís,pensaram inteligen-
tem ente num a form a de resolvero seu problem a e as
nossasdificuldades.Pensaram num projeto denom inado
EducaçãoaDistância.Educaçãoadistânciacom integra-
ção em tem po realentre o professore o aluno,porinter-
m édio dos m odernos m eios de com unicação.Para isso,
pensaram em fazerusodeum program aqueestásendo
im plantado no nosso País,que é o Sivam .

Estive,hácercadedoismeses,com oMinistroExtra-
ordinário,ElcioAlvares,nossoex-ColeganestaCasa,tratan-
do dessa questão,acompanhado dos dirigentes da nossa
Universidade do Estado do Pará.Hoje,pela manhã,estive
com o Ministro da Aeronáutica,W alterW ernerBräuer,que
estáincumbidodapartetécnicadaimplantaçãodoProjetoSi-
vam,analisando a possibilidade de realização desse projeto.
Logo mais,espero eu,às 17h,estaremos sendo recebido
pelo Secretário de AssuntosEstratégicos,o Sr.Embaixador
RonaldoSandenberg,para tratardo m esm o assunto.

O projeto denom ina-se Projeto de Interligação em
RededasUniversidadesedosCampidoInteriordaAm a-
zônia.O objetivobásicodesseprojetoécriarum aredede
com unicação via satélite,que perm ita a integração dos
sistem asde inform ação dasuniversidadesda Am azônia,
possibilitandoaim plantaçãodeensinoadistância,areali-
zação de pesquisase a troca de inform açõescientíficas.

A formalização desse projeto se dará pormeio de um
AcordodeCooperaçãoTécnicaeCientíficaentreoMinistério
ExtraordináriodeProjetosEspeciais–MEPE –eaUniversi-
dadeFederaldoPará–Ufpa,com ainterveniênciadaFunda-
ção Capes,envolvendo ainda a Coordenação do Projeto do
SistemadeVigilânciadaAmazônia–Sivam –eaComissão
paraImplantaçãodoSistemadeProteçãodaAmazônia–Si-
pam.

O Brasilnãotem dadoàRegiãoAm azônicaaaten-
ção que ela m erece,não apenascom o parte do território
nacional,m asprincipalm ente pelo que pode oferecerem
term osde riquezaspara o futuro de nosso País.

Todosnóssabem osque,hoje,m aisdo que nunca,
a Am azônia é objeto preferencialda cobiça internacional,
m anifestada dasm aisdiversasform as:biopirataria,ação
de narcotraficantes,contrabandistase outrospredadores
nacionaise internacionais.

Osorganism osgovernam entais,que deveriam cui-
dardo desenvolvim ento sustentávelda região,até hoje
não foram capazesde form ulare pôrem prática políticas
racionais de longo prazo que retirassem a Am azônia do
círculo vicioso da pobreza.

A Am azôniaé,sem dúvida,aregiãom aisricae,pa-
radoxalm ente,am aisabandonadadoBrasil,oquetende
a agravar-se em decorrência do m odelo econôm ico ado-
tado pelo Governo Federal,que reduz cada vez m ais a
participação governam entalna atividade econôm ica.

Todossabemosqueosmecanismosdemercadosão
inadequados,incapazes e insuficientes para encontrarsolu-
çõesparaasgravesquestõesdasregiõesmenosdesenvolvi-
das,principalmenteaquelasdeelevadograudecomplexida-
de,comoasdaRegiãoAmazônica.

Nãotenhoamenordúvidadanecessidadedapresença,
insubstituível,dosetorpúblicoparaorientarecontrolaroproces-
sodedesenvolvimentodanossaRegião.

Porisso m esm o,quero expressaro m eu integral
apoio a esse im portante Projeto de Interligação em Rede
dasUniversidadesedosCampidoInteriordaAm azônia.

Trata-se,sem dúvida,de um a iniciativa pioneira,da
m aisaltarelevânciaparaoprocessodedesenvolvim ento
e integração da região com a com unidade universitária
nacionaleinternacional,aqualrepresentaoiníciodeum a
nova etapa na área de com unicação na Am azônia.

Com isso,duasvariáveisestratégicasdo desenvol-
vim ento,educação e com unicação,unem -se para gerar
um novo patam arde desenvolvim ento regional,possibili-
tandonovoshorizontesparaaAm azônia,quepassaater
condiçõesde realizara utilização racionale a integração
dosdiversossistem asdeinform ação,nacionaiseestran-
geiros.

A possibilidade da instalação do ensino a distância
é,naverdade,om aisim ediatobenefícioqueoprojetoSi-
vam trará à Região.

Asdisparidadesregionais,noqueserefereàquali-
dadedaeducaçãooferecidaaosjovensbrasileiroscoloca
a Região Norte em situação m uito desvantajosa em rela-
ção ao resto do País.A nova Leide Diretrizes e Bases
paraaEducaçãodeterm inaqueosprofessoresdoensino
m édio e fundam entalprecisam da form ação universitária,
com o condição de atenderas necessidades m ínim as.A
leiestabelece ainda 2.004 com o prazo para que se atinja
esse grau de qualificação de nossosprofessores.
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Portanto,a educação a distância é a única for-
m a possívelde se viabilizaro atendim ento da Leide
Diretrizese Basesda Educação,form arnossosprofes-
sorespela com unicação a distância.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PFL-RR)– Perm ite V.
Exªum aparte?

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA)–
Ouço o SenadorM ozarildo Cavalcanti,pedindo brevidade
no aparte,em consideração ao tem po.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PFL-RR) – Senador
Adem irAndrade,com oSenadorporum EstadodaAm azô-
nia,Roraim a,queroparabenizarV.Exª,quetam bém éSe-
nadorde um Estado da Am azônia,o Pará.V.Exªaborda,
com m uita propriedade,um tem a tão im portante com o a
educaçãonaAm azônia,aproveitando-sedograndeavan-
ço tecnológico do projeto Sivam .Portanto,V.Exªfoim uito
oportuno em seu pronunciam ento e m erece a solidarieda-
deeosparabénspelabrilhantepeçaqueapresentaneste
m om ento.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA)–
Agradeço a V.Exª.

O Sr. Edison Lobão (PFL–M A)–SenadorAdem ir
Andrade,V.Exªm e perm ite um aparte?

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA)–
Concedo o aparte a V.Exªcom m uita alegria.

O Sr.Edison Lobão (PFL – M A)– SenadorAdem ir
Andrade,educação a distância é realm ente um a iniciativa
destinadaaproduzirextraordináriosfrutos.Issojáexisteem
algunslugares.Nom euEstado,porexem plo,jáadotam os
esseprocedim entofazalgoem tornode10anos,porinter-
m édio da TV Educativa.Alcançam oscerca de 50 m ilalu-
nos,com m onitoresnassalas,espalhadospelosM unicípi-
osdointeriordoEstado,com excelentesresultados.V.Exª
encontra um a form a m elhorainda,que é a utilização do
Projeto Sivam ,para não apenassituaresse ensino a dis-
tâncianoEstado,m asparaespalhar-seportodaaRegião
Am azônica.É m uitointeressanteainiciativadeV.Exª.Oxa-
lá renda frutos,desde logo,no seu Estado,para que se
possa,defato,am pliarosistem aparatodaaAm azôniaLe-
gal.Receba osm euscum prim entos.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA)–
AgradeçoaV.Exª.Gostariadedizerqueoprojeto,Senador
Edison Lobão,é para toda a Região Am azônica,incluindo
osnoveEstados,inclusiveodeV.Exª,equeessaeduca-
çãoadistânciatrazum anovidade:aintegração,em tem po
real,entreoalunoeoprofessor.Querdizer,porm eiodoví-
deoedossistem asdoSivam ,oalunopoderáfazerquesti-
onam entosao professor.Trata-se de algo em tem po real.

Praticam ente,houve um a aceitação m uito grande
dos dirigentes do Projeto Sivam ,do próprio ex-Senador
Elcio Alvarese do M inistro da Aeronáutica.Agora à tarde,

estarem oscom oEm baixador.Creioqueissoseráatendi-
do,porquenãotrarácustosaoSivam etraráenorm esbe-
nefíciosà nossa região e evitará que o professortenha de
serdeslocadoparaointeriorparaform arosnossosprofes-
sores.

O Sr. Ramez Tebet (PM DB – M S)– Perm ite-m e V.
Exªum aparte?

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA)–
Ouço V.Exªcom m uito alegria.

O Sr. Ramez Tebet(PM DB –M S)–SenadorAdem ir
Andrade,V.Exªnãoim aginaoquantoeubatopalm aspara
esseesforçogigantescoqueV.Exª,com orepresentantedo
Estado do Pará,realiza em prolda educação de um a re-
gião brasileira,com o é a Região Am azônica.Parte dela
aindaéinóspita,em uitodelaéaindadesconhecido.O pro-
nunciam entodeV.Exªm uitom ereconforta,porquevejore-
alm entequevaleuapenaestaCasatrabalhardurom esm o
em favordoSivam .AbordeioSivam noaspectoeconôm i-
co,desoberanianacionalecom etium lapso,queestásen-
do suprido porV.Exª:o Sivam e a educação.Parabénsa
este Paíse parabénsa V.Exª,SenadorAdem irAndrade!

O SR. ADEMIR ANDRADE(Bloco/PSB –PA)–Obri-
gado,SenadorRam ezTebet.Querolem brarquenós,aqui,
sem pre entendem os o Sivam com o algo extrem am ente
im portanteparaanossaRegião.Houveentrenósum adifi-
culdadecom relaçãoàaceitação,em funçãodaúnicaem -
presaquepoderiarealizaresseprojeto,pelofinanciam ento
que estava sendo proposto ao Brasil.

O Sr. Sebastião Rocha (Bloco/PDT – AP)– Perm i-
te-m e V.Exªum aparte?

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco PSB – PA)–
Ouço o nobre SenadorSebastião Rocha com m uito pra-
zer.

O Sr. Sebastião Rocha (Bloco/PDT – AP)– Sena-
dorAdem irAndrade,é louvávela iniciativa de V.Exª,e
querom esom ar,portanto,àsprovidênciasqueV.Exªsoli-
cita e dizerque V.Exªtraz,com m uita sabedoria,a este
plenário,hoje,essapossibilidade concreta,que é a es-
perança de todo o povo da Am azônia,de poderm os
conciliar segurança nacional, soberania nacional,
com desenvolvim ento.Lógico que desenvolvim ento
na área da infra-estrutura,m as tam bém nesse setor
im portante que é o educacional.Porisso,aplaudo,
com m uita alegria,o discurso de V.Exªe essa brilhante
iniciativa de V.Exª,SenadorAdem irAndrade.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA)–
Agradeço a V.Exª.

Q uero dizer que nós apenas estam os sendo
porta-vozesda idéia dosreitoresdasnossasuniver-
sidades que,inteligentem ente,perceberam a possi-
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bilidade de utilização das avançadas instalações do
Sivam para o processodeform açãode3E graudospro-
fessoresdo interiordosnossosEstados.

O Sr. Romero Jucá (PSDB –RR)–Perm ite-m e
V.Exªum aparte,SenadorAdem irAndrade?

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA)–
Ouço o SenadorRom ero Jucá.

O Sr. Romero Jucá (PSDB – RR)– Senador
Adem irAndrade,querotam bém parabenizá-loedizer
que,efetivam ente,nósvam osvencerasdistânciase
asdificuldadesdaAm azôniaLegalcom criatividadee
com inovaçõestecnológicase,sem dúvidanenhum a,
o Sivam é um instrum ento im portante para isso.Além
de parabenizá-lo pela idéia,quero tam bém registrar
aquiasensibilidadedoSenadoreM inistrodaDefesa,
Elcio Álvares,que m uito poderá colaborarpara que
esse projeto seja im plem entado.M eusparabéns.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA)–
Agradeço a V.Exª.

Um estudo realizado pela Universidade Federal
do Pará com base em dados do Instituto Nacionalde
Educação e Pesquisa do M inistério da Educação –
INEP/M EC – dem onstra que,apesar do esforço das
universidadesda Região Norte para interiorizaro ensino
universitário,dem oraria décadas – m uitas décadas –
para atingiros níveis de qualificação necessários aos
professores do ensino m édio e fundam ental, se
utilizadosapenasosm étodostradicionaisque exigem a
presença física do professor. A saída, portanto, é o
ensinoadistâncianosm oldesdoutilizadoem paísesda
Europanadécadade60e70.Talm odalidadedeensino
dispensa a presença física do professor,m aspossibilita,
com o uso de tecnologia avançada de com unicação,a
interação entre professore aluno em tem po real.

O ensino a distância possibilitará,com custos
bastante reduzidos, um a eficiente capacitação de
grande núm ero de professores para o ensino m édio e
fundam entalem reduzido espaço de tem po,m elhorando
significativam ente a qualidade do ensino na Região Am a-
zônica.

Para se terum a idéia da im portância desse projeto
bastava que analisássem os os dados apresentados num
trabalho da Reitoria da Universidade do Pará.Esse traba-
lho m ostra que há grande quantidade de professores lei-
gos,com apenasoprim eirograu,responsáveispeloensino
fundamentalnonossoEstado.Nãovoucitartodosessesda-
dos.Basta dizerque eles são uma demonstração da desi-
gualdadeabsolutamenteinaceitávelentreanossaregiãoeo
sule o sudeste do nosso país,onde os professores che-

gam aterum níveldequalificaçãovintevezesmaiselevado
doqueosprofessoresdanossaregião.

Queroreiterarnestemeupronunciamentoomeuapoio
aoProjetodeInterligaçãoem RededasUniversidadesedos
Campi doInteriordaAm azônia,queatenderáinicialm ente
62m unicípiosdanossaregião.Nom euEstadoserãoape-
nas nove pólos interligados.É evidente que gostaríam os
que fossem m uito m ais,m as esse núm ero já representa
um grande avanço.

Dentre outras vantagens,as universidades que ali
atuam poderão agircom m aioreficiência e rapidez;pode-
rão desenvolverestudos e pesquisas utilizando bases de
dados existentes em todo o m undo.As universidades do
norte do Brasilpoderão acelerarsuaspesquisas,enrique-
cerseus trabalhos com troca de inform ações em nível
m undial,além deoutrosbenefíciosadm inistrativosquecer-
tam ente advirão com a m ontagem de um a m oderna rede
de com unicaçõese inform ações.

A participação das universidades nesse processo
contribuiráparam elhorarasfunçõesdevigilânciaam bien-
tal,m eteorológica e clim atológica na difusão do conheci-
m ento e aprofundam ento de pesquisas sobre a Região
Am azônica e no desenvolvim ento de recursos hum anos,
especialm entenacapacitaçãodeprofessoresparaoensi-
no fundam entale de segundo grau.

Pela im portância estratégica desse projeto é que,
conform ejádissenoiníciodam inhafala,estareihoje,logo
m ais,com oM inistroRonaldoSardenbergpara,juntam ente
com o reitorda Universidade Federaldo Pará,Professor
Cristovam Diniz,explicarem ostrarpara o M inistroosefei-
tos benéficos que o Projeto de Interligação em Rede das
UniversidadesedosCampidoInteriornaAm azôniapode-
rá trazerpara a região m aisprom issora do nosso país.

Tenho a certeza de que o M inistro Sardenberg será
sensívele em preenderá todos os esforços no sentido de
acelerar,im ediatam ente,o andam ento desse Acordo de
Cooperação Técnica e Científica.

É issooqueesperam os.É issooquedesejam os.É
disso que a nossa Am azônia precisa.

Era o que eu tinha a dizer,Sr.Presidente.
M uito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Ademir Andrade, o
Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente, deixa a cadei-
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr. Antonio
Carlos Magalhães, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos M agalhães)–
Sobre a m esa,propostas de Em enda à Constituição que
serão lidas pelo Sr.1ºSecretário em exercício,Senador
CarlosPatrocínio.

São lidasasseguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 394, DE 1999

Inclui o porto de Santa Maria do
Boiaçu, no rio Branco, no Estado de
Roraima, na relação descritiva dos
portos marítimos, fluviais e lacustres do
Plano Nacional de Viação.

O Congresso Nacionaldecreta:

Art.1ºFicaincluídonarelaçãodescritivadospor-
tosm arítim os,fluviaiselacustresdoPlanoNacionalde
Viação,aprovadopelaLeinº5.917,de10desetem bro
de 1973,o porto de Santa M aria do Boiaçu,no rio
Branco,no Estado de Roraim a.

Art.2ºEsta leientra em vigorna data de sua pu-
blicação.

Justificação
O rio Branco é navegável,segundo o Anexo do

Plano Nacionalde Viação (PNV),item “5.2.1.– Rela-
çãodescritivadasHidroviasdoPlanoNacionaldeVia-
ção”,da fozdo Rio Negro à confluência dosriosUrari-
coera e Tacutu,à nordeste de Boa Vista,capitaldo
Estado de Roraim a.Sabe-se,no entanto,que o único
trecho de navegabilidade perm anente da hidrovia se
dá até a cidade de Santa M aria do Boiaçu,bem ao sul
da Capitaldo Estado.

A construção da projetada BR-431 interligando o
portoqueorapropom osaBR-174quefazaligaçãode
M anaus,CapitaldoEstadodoAm azonas,aBoaVista,
Capitaldo Estado de Roraim a e à fronteira com a Ve-
nezuela,proporcionaria a m odalidade interm odal– hi-
droviária (propiciada pelosriosBranco,em Roraim a e
Negro no Am azonas)e rodoviária,representadaspela
rodovia BR-174,já im plantada e a BR-341 em im plan-
tação.

Assim ,se justifica a presente proposição para in-
cluiroportodeSantaM ariadoBoiaçu,noEstadodeRo-
raim a,narelaçãodescritivadosportosm arítim os,fluviais
e lacustresdo Plano Nacionalde Viação.

Sala dasSessões,2 de junho de 1999.– Moza-
rildo Cavalcanti.

LEGISLAÇÃO CITADA

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

LEINº5.917,DE 10 DE SETEM BRO DE 1973

Aprova o Plano Nacional de Viação e
dá outras providências.

O Presidente da República

Faço saberque o Congresso Nacionaldecreta e
eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1ºFicaaprovadooPlanoNacionaldeViação
(PNV)de que trata o artigo 8º,item XI,da Constituição
Federal,representado e descrito com plem entarm ente
no docum ento anexo contendo asseguintesseções:

1.ConceituaçãoGeral.Sistem aNacionaldeVia-
ção.

2.Sistem a Rodoviário Nacional:
2.1.conceituação;
2.2.nom enclatura e relação descritiva dasrodo-

vias do Sistem a Rodoviário Federal,integrantes do
Plano Nacionalde Viação.

3.Sistem a Ferroviário Nacional:
3.1 conceituação;
3.2nom enclaturaerelaçãodescritivadasferrovi-

asintegrantesdo Plano Nacionalde Viação.
4.Sistem a Portuário Nacional:
4.1 conceituação;
4.2relaçãodescritivadosportosm arítim os,fluvi-

aise lacustresdo Plano Nacionalde Viação.
5.Sistem a Hidroviário Nacional:
5.1 conceituação;
5.2relaçãodescritivadasviasnavegáveis,interi-

oresdo Plano Nacionalde Viação.
6.Sistem a Aeroviário Nacional:
6.1 conceituação;
6.2 relação descritiva dos aeródrom os do Plano

Nacionalde Viação.
§1ºOssitem asm encionadosnasseções2,3,4,

5e6,citadasenglobam asrespectivasredesconstruí-
dase previstas.

§ 2º As localidades interm ediárias constantes
dasredesprevistasque figuram nasrelaçõesdescriti-
vasconstantesdasseções2.2e3.2citadas,nãocons-
tituem pontosobrigatóriosde passagem ,m asfiguram
apenascom o indicação geralda diretrizdasviascon-
sideradas,sendo o seu traçado definitivo fixado pelo
PoderExecutivo,após estudos técnicos e econôm i-
cos.

§3ºOsórgãosfederaisdasdiferentesm odalida-
desdetransportedeverãoelaborarasrespectivascar-
tas geográficas em escala conveniente,que perm ita
distinguire identificarfacilm ente as diretrizes viárias
com seuspontosde passagem ,assim com o osportos
e aeródrom os,conform e as relações descritivas do
Plano Nacionalde Viação de que trata esta lei.
....................................................................................

(À Comissão de Serviço de
Infra-Estrutura – decisão terminativa.)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos M aga-
lhães)– Os projetos lidos serão publicados e rem eti-
dosàsCom issõescom petentes.

Sobre a m esa,requerim ento que será lido pelo
Sr.1ºSecretário em exercício,SenadorCarlosPatro-
cínio.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 295, DE 1999
Senhor Presidente,
Solicito,com fundam ento no art.50,§ 2º,da

ConstituiçãoFederal,enoart.216doRegim entoInter-
no,queserequisitedoExm ºSr.M inistrodaPrevidência
e Assistência Socialasseguintesinform ações:

a)quantos,precisam ente,são os bens im óveis
de propriedade do INSS em todo o Brasile qualo va-
lorestim ado desse patrim ônio?

b)quantos e quais são,especialm ente,esses
im óveisem cada estado da Federação?

c)quantosdessesim óveissão usadospelo Go-
verno Federale quaisestão sendo ocupados,irregu-
larm ente,poroutros entes públicos e porparticula-
res?

d)quantosdessesim óveisestão sob locação e
quala receita daídecorrente?

e)há im óveis vazios? se existem ,quais são e
onde estão situados?

f)quais as providências que o INSS vem ado-
tando para gerenciar, adequadam ente, o aludido
acervo im obiliário?

g)foram realizadasalienações? em caso positi-
vo,quaise quanto renderam ?

Justificação
Com o é de conhecim ento geral,a Previdência

Socialhá m uito se debate com o enorm e desafio de
elim inarseuscrônicose repetidosdéficits.

Ocorre que o INSS,conform e am plam ente se
divulga,dispõe de um enorm e patrim ônio im obiliário
que,sebem gerenciado,poderiarenderconsideráve-
isquantiasaoscofresdaquela autarquia,m inorando,
assim ,osaludidosdéficits,provavelm ente sem a ne-
cessidade de sobrecarregar,com o feito recentem en-
te,ainda m aisosfiliadosao sistem a previdenciário.

Destinado a subsidiar eventualproposição,o
presenterequerim ento,pelasrazõesacim aexpostas,
objetiva inform ações precisas e detalhadas sobre o
acervo patrim onialem questão.

Sala dasSessões,2 de junho de 1999.– Sena-
dorMaguito Vilela (PM DB/GO).

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos M aga-
lhães) – O requerim ento lido será despachado à
M esa para decisão,nos term os do Regim ento Inter-
no.

Sobream esa,ofíciosqueserãolidospeloSr.1º
Secretário em exercício,SenadorCarlosPatrocínio.

São lidososseguintes:

Ofício nº548/99

Brasília,18 de m aio de 1999

SenhorPresidente,
Tenho a honra de indicara Vossa Excelência,

pelo Partido Progressista Brasileiro – PPB,os Depu-
tadosLuisCarlosHeinzecom otitularePastorAm aril-
docom osuplente,paraintegrarem aCom issãoEspe-
cialM ista destinada a apreciara M edida Provisória nº
1.816-2,de 13 de m aio de 1999 (convalida a M P nº
1.816-1/99),que “Instituim edidas adicionais de estí-
m ulo e apoio à reestruturação e ao ajuste fiscaldos
Estados e dá outras providências”.(Em substituição
aosanteriorm ente indicados).

Atenciosam ente,Deputado Odelmo Leão,Lí-
derdo PPB.

Ofício nº504/99

Brasília 21 de m aio de 1999

SenhorPresidente,
Tenho a honra de indicara Vossa Excelência,

pelo Partido Progressista Brasileiro – PPB,os De-
putados Celso Russom anno com o titulare Carlos
Cury com o suplente (Em substituição ao anterior-
m ente indicado)para integrarem a Com issão Espe-
cialM ista destinada a apreciara M edida Provisória
nº1.710-10,de20dem aiode1999(convalidaaM P
1710-9/99) que “acrescenta dispositivo à Lei nº
9.605,de12defevereirode1998,quedispõesobre
as sanções penais e adm inistrativas derivadas de
condutas e atividades lesivas ao m eio am biente”.

Atenciosam ente,– Deputado Odelmo Leão,
Líderdo PPB.

O F/G AB/I/Nº801

Brasília,31 de m aio de 1999

SenhorPresidente,
Com unico a Vossa Excelência que o Deputa-

do Saraiva Felipe passa a integrar,na qualidade de
titular,a Com issão M ista destinada a em itirparecer
sobre a M edida Provisória nº 1.814-3, de 21 de
m aio de 1999,em substituição à Deputada M aria
Lúcia.
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Poroportuno,renovo a Vossa Excelência pro-
testos de estim a e consideração.– Deputado Ged-
del Vieira Lima,Líderdo PM DB.
OF./GAB/I/Nº802

Brasília,31 de m aio de 1999

SenhorPresidente,
Com unico a Vossa Excelência que o Deputado

Arm ando Abílio passa a integrar,na qualidade de su-
plente,aCom issãoM istadestinadaaem itirparecerso-
bre a M edida Provisória nº1.785-5,de 21 de m aio de
1999,em substituição à Deputada M aria Lúcia.

Poroportuno,renovo a Vossa Excelência pro-
testosde estim a e consideração.– DeputadoGeddel
Vieira Lima, Líderdo PM DB.
OF/GAB/I/Nº803

Brasília,31 de m aio de 1999

SenhorPresidente,
Com unicoaVossaExcelênciaqueoDeoputado

ConfúcioM oura,passaaintegrar,naqualidadedesu-
plente,a Com issão M ista destinada a em itirparecer
sobreaM edidaProvisórianº1.780-9,de7dem aiode
1999,em substituição à Deputada M aria Lúcia.

Poroportuno,renovo a Vossa Excelência pro-
testosde estim a e consideração.– DeputadoGeddel
Vieira Lima, Líderdo PM DB.
OF/GAB/I/Nº804

Brasília,31 de m aio de 1999

SenhorPresidente,
Com unico a Vossa Excelência que o Deputado

M arcelo Castro passa a integrar,na qualidade de su-
plente,a Com issão M ista destinada a em itirparecer
sobre a M edida Provisória nº1.748-41,de 7 de m aio
de 1999,em substituição à Deputada M aria Lúcia.

Poroportuno,renovo a Vossa Excelência pro-
testosde estim a e consideração.– DeputadoGeddel
Vieira Lima, Líderdo PM DB.
OF/GAB/I/Nº805

Brasília,31 de m aio de 1999

SenhorPresidente,
Com unico a Vossa Excelência que o Deputado

W aldem irM oka passa a integrar,na qualidade de
titular,a Com issão M ista destinada a exam inare
em itir parecer sobre a M edida Provisória nº
1.806-7,de 21 de m aio de 1999,em substituição
ao Deputado João Henrique.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência
protestos de estim a e consideração.– Deputado
Geddel Vieira Lima, Líderdo PM DB.

O fício nº334/PT

Brasília,1ºde junho de 1999

SenhorPresidente,
Tenho a honra de dirigir-m e a Vossa Excelên-

cia a fim de indicaros Deputados José Pim entel
(PT/CE), com o titular, e Valdir G anzer (PT/PA),
com o suplente, em substituição aos Deputados
José G enoíno (PT/SP) e Arlindo Chinaglia
(PT/SP),respectivam ente,para integrarem a Co-
m issão M ista destinada a analisare proferirpare-
cerà M edida Provisória nº1.806-7,de 1999,que
“Dispõe sobre as operações com recursos dos
Fundos Constitucionais de Financiam ento do Nor-
te,do Nordeste e do Centro-O este,de que trata a
Leinº7.827,de 27 de setem bro de 1989,e dá ou-
tras providências”.

Atenciosam ente, Deputado José Genoíno,
Líderdo PT.

O SR.PRESIDENTE (Antonio Carlos M aga-
lhães)– Serão feitas as substituições solicitadas.

O SR.PRESIDENTE (Antonio Carlos M aga-
lhães)– Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

SU BSTITU TIVO À PR O PO STA D E EM EN D A
À C O N STITU IÇ ÃO N º19,D E 1997

(Votação nom inal)

Terceiro e últim o dia de discussão,em
segundo turno,do Substitutivo à Proposta
de Em enda à Constituição nº 19, de
1997,do Senador Antonio C arlos Va-
ladares e outros, que dispõe sobre a
destinação de recursos da U nião,
dos Estados,do D istrito Federale dos
M unicípios,para a im plem entação,funci-
onam ento e gestão do Sistem a Único de
Saúde,e dá outras providências,tendo

Parecernº655,de 1998,da Com is-
são de Constituição,Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Rom eu Tum a, ofere-
cendo a redação para o segundo turno.

(A m atéria constou da ordem
do D ia da sessão deliberativa ordi-
nária de 5 de m aio últim o, quando
teve sua discussão adiada para
hoje).

N os term os do disposto no
art. 363 do R egim ento Interno,
transcorre hoje a terceira e últim a
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sessão d e lib e ra tiva o rd in á ria d e
d iscu ssã o , em segundo turno, da m a-
téria.Esclarece,ainda,que poderão seroferecidas
em endasque não envolvam o m érito.

Em discussão o Substitutivo.(Pausa.)

Nãohavendoquem peçaapalavra,encerroadis-
cussão.

Em votação.

Sobream esa,requerim entosqueserãolidospelo
Sr.1ºSecretário em exercício,SenadorCarlosPatrocí-
nio.

São lidososseguintes:

REQUERIMENTONº296,DE1999

SenhorPresidente,

Nostermosdo§1º,doart.315,doRegimentoInterno,
requeirooadiamentodavotaçãodosubstitutivoàPropostade
EmendaàConstituiçãonº19,de1997,afim dequeamesma
sejafeitanasessãode23dejunhode1999.

SaladasSessões,2dejunhode1999.–Jader Barba-
lho – Ney Suassuna.

REQUERIMENTONº297,DE1999

SenhorPresidente,

Nostermosdo art.315,combinado com o inciso IIIdo
art.279doRegimentoInterno,requeiroadiamentodavotação
doSubstitutivoàPropostadeEmendaàConstituiçãonº19,de
1997afim deserfeitanasessãode9-6-99.

SaladasSessões,2dejunhode1999.–Antonio Car-
los Valadares.

O SR. PRESIDENTE(AntonioCarlosMagalhães)–Nos
termosdo § 5ºdo art.279 do Regimento Interno,passa-se à
votação do Requerimento dos Senadores JaderBarbalho e
NeySuassuna.

Em votação o requerim ento.

OsSrs.eSrªsSenadorasqueoaprovam queiram
perm anecersentados.(Pausa.)

Aprovado.

FicaprejudicadooRequerim entonº297,de1999.

A m atéria retornará à Ordem do Dia na data esta-
belecida pelo Plenário.

A M esa pede que esses assuntos sejam decidi-
dosna data m arcada,porque essesadiam entoscons-
tantesnavotaçãodem atériasnãosãobonsparaaim a-
gem do Senado.

OSR.PRESIDENTE(AntonioCarlosMagalhães)– Item
2:

REQUERIMENTONº257,DE1999

Votação, em turno único, do Requeri-
m ento nº 257,de 1999,do Senador Antero
Paes de Barros,solicitando,nos term os regi-
m entais,a tram itação conjunta dos Projetos
de Leido Senado nºs 87 e 239,de 1999,por
versarem sobre a aplicação de recursos ori-
undosde privatizações.

Em votação o requerim ento.
AsSrªsSenadorase Srs.Senadoresque o apro-

vam queiram perm anecersentados.(Pausa.)
Aprovado.
Os Projetos de Leido Senado nºs 87 e 239 pas-

sam a tram itarem conjunto e vão ao exam e da Com is-
são de AssuntosEconôm icos.

OSR.PRESIDENTE(AntonioCarlosMagalhães)– Item
3:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº144,DE 1998

Discussão,em turno único,do Projeto
de Decreto Legislativo nº 144, de 1998 (nº
692/98, na Câm ara dos Deputados), que
aprova o texto do Protocolo de Integração
Educacionalpara Prosseguim ento de Estudos
de Pós-Graduação nas Universidades dos
Países M em bros do M ercosul,concluído em
Fortaleza,em 16 de dezem bro de 1996,ten-
do

Parecerfavorável,sob nº220,de 1999,
da Com issão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional,Relator:SenadorArturda Távo-
la.

Discussão do projeto,em turno único.(Pausa.)
Nãohavendoquem peçaapalavra,encerroadis-

cussão.
Em votação.
AsSrªseSrs.Senadoresqueoaprovam queiram

perm anecersentados.(Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE(AntonioCarlosMagalhães)–So-

breamesa,parecerdaComissãoDiretora,oferecendoareda-
çãofinalque,senãohouverobjeçãodoPlenário,serálidopelo
Sr.1ºSecretárioem exercício,SenadorCarlosPatrocínio.

É lido o seguinte:

PARECERNº318,DE1999
(DaComissãoDiretora)

Redação final do Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 144, de 1998, (nº 692, de 1998, na
Câmara dos Deputados).
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A Com issão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº144,de 1998 (nº
692,de1998,naCâm aradosDeputados),queaprova
o texto do Protocolo de Integração Educacionalpara
Prosseguim ento de Estudos de Pós-Graduação nas
UniversidadesdosPaísesM em brosdoM ercosul,con-
cluído em Fortaleza,em 16 de dezem bro de 1996.

Sala de Reuniões da Com issão,2 de junho de
1999.– Antonio Carlos Magalhães,Presidente,Ge-
raldo Melo,Relator, Carlos Patrocínio – Nabor Júni-
or

ANEXO AO PARECER Nº318,DE 1999

Faço saberque o Congresso Nacionalaprovou,
e eu,Presidente do Senado Federal,nos term os do
art.48,item 28,do Regim ento Interno,prom ulgo o se-
guinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº ,DE 1999

Aprovo o texto do Protocolo de Inte-
gração Educacional para Prosseguimento
de Estudos de Pós-Graduação nas Uni-
versidades dos Países Membros do Mer-
cosul, concluído em Fortaleza, em 16 de
dezembro de 1996.

O Congresso Nacionaldecreta:

Art.1ºÉ aprovado o texto do Protocolo de Inte-
gração Educacionalpara Prosseguim ento de Estudos
de Pós-Graduação nas Universidades dos Países
M em brosdoM ercosul,concluídoem Fortaleza,em 16
de dezem bro de 1996.

Parágrafo único.São sujeitos à aprovação do
Congresso Nacionalquaisqueratos que possam re-
sultarem revisão do referido Protocolo,assim com o
quaisquerajustescom plem entaresque,nosterm osdo
art.49,I,daConstituiçãoFederal,acarretem encargos
ou com prom issosgravososao patrim ônio nacional.

Art.2ºEsteDecretoLegislativoentraem vigorna
data de sua publicação.

O SR.PRESIDENTE (AntonioCarlosM agalhães)
–Sobream esa,requerim entoqueserálidopeloSr.1º
Secretário em exercício,SenadorCarlosPatrocínio.

É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 298, DE 1999
SenhorPresidente,

Nosterm osdoart.321doRegim entoInterno,re-
queiroadispensadepublicaçãodoParecer,paraim e-
diata discussão e votação da redação finaldo Projeto

de Decreto Legislativo nº144,de 1998 (nº692/98,na
Câm ara dosDeputados),que aprova o texto do Proto-
colo de Integração Educacionalpara Prosseguim ento
de Estudosde Pós-Graduação nasUniversidadesdos
Países M em bros do M ercosul,concluído em Fortale-
za,em 16 de dezem bro de 1996.

Sala das Sessões,2 de junho de 1999.– Sena-
dorEdison Lobão.

O SR. PRESIDENTE(AntonioCarlosM agalhães)
–Aprovadoorequerim ento,passa-seàim ediataapre-
ciação da redação finaldo Projeto de Decreto Legisla-
tivo nº144,de 1998.

Em discussão.(Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra,encerro a
discussão.

Em votação.

As Srªs e Srs.Senadores que aprovam perm a-
neçam sentados.(Pausa.)

Aprovada.

A m atéria vaia prom ulgação.

O SR. PRESIDENTE(AntonioCarlosM agalhães)
–Estáesgotadaam atériaconstantedaOrdem doDia.

Concedo a palavra ao nobre SenadorM aguito
Vilela para um a com unicação,não direiinadiável,por
5 m inutos.Posteriorm ente ao SenadorEduardo Su-
plicye SenadorRom ero Jucá.

O SR. MAGUITO VILELA (PM DB – GO.Para
um abrevecom unicação.Sem revisãodoorador.)–Sr.
Presidente,Srªs e Srs.Senadores,a Confederação
dasSantasCasasde M isericórdia,Hospitaise Entida-
des Filantrópicas lançou um a justa cam panha em fa-
vordacontinuidadedaprestaçãodeserviçosdesaúde
prestadosporessasinstituições.É acham ada“Opera-
ção Salva Vidas”,um verdadeiro e urgente pedido de
socorro,que visa,prim ordialm ente,preservaro direito
àassistênciam édicadem ilharesdefam íliascarentes,
que,na m aioria das vezes,só têm com o opção de
atendim ento justam ente as Santas Casas e os hospi-
taisfilantrópicos.

Presentesem todooPaís,m uitasdessasinstitui-
çõesjá existiam há m uitose m uitosanos,antesm es-
m o de o PoderPúblico instalarseushospitais.Há 400
anos – e o Brasilcom pleta 500 anos de chegada dos
europeusano que vem – já se instalavam asprim eiras
Santas Casas de M isericórdia.Durante m uito tem po
foram oúnicorecursom édicoparaapopulaçãocaren-
te.

Hoje,já com o surgim ento do Sistem a Único de
Saúde – SUS,destinado ao atendim ento universal
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dos brasileiros,segundo reza nossa Constituição,as
SantasCasasfazem parte,porm eiodeconvênios,des-
sa m odalidade de financiam ento público de saúde.

Não é segredo para ninguém que astabelasdo
SUS estãodefasadashám uitotem po.O queelases-
tipulam com o pagam ento para certos procedim entos
está m uito abaixo doscustosreais.Oshospitaiscon-
veniados têm se virado com o podem .No caso das
SantasCasas,o recurso para pagarfuncionáriostem
sido lançarm ão de em préstim os bancários.Com os
abusivos juros praticados no País,as Santas Casas
estão entrando num buraco que se torna cada vez
m aisfundo.Porum lado,a rem uneração do SUS não
paga os procedim entos,o que lhes gera um déficit;
poroutro lado,lançam m ão de em préstim ospara co-
briresse déficit,o que lhes penaliza com os juros a
serem pagos.E assim tem sido,num a crescente bola
de neve que está trazendo conseqüências danosas,
podendo se agravar,com a possibilidade,hoje real,
de asSantasCasasabandonarem osconvênioscom
o SUS.

Para V.Exªs terem um a idéia,essas instituições
representam m aisde 50% dosserviçosprestadosao
SUS e qualquerbaixa com prom eterá seriam ente a
política pública de assistência à saúde.Em todo o
Brasil,são 2.600 entidades,responsáveispor600 m il
internações e 1.200.000 consultas m ensais. Isso
m esm o,1.200.000 consultas m ensais.E se fossem
dez pessoas,já haveria necessidade de prestaras-
sistência m édica;se fossem cem ,se fossem m il,se
fossem cem m il,haveria necessidade de prestação
dos serviços,principalm ente sabendo que se trata,
em sua totalidade,de pessoas carentes.M as é um
universo de m aisde um m ilhão de pessoas– feridas,
acidentadas,acom etidas das m ais diversas doenças
– que precisam de atendim ento.

M esm o achando que asestatísticasdizem pou-
co,tom em osm aisesta:450.000 pessoassão em pre-
gadaspelo conjunto dessasentidades.Com a possí-
velfalência do sistem a,a m aioria delas,naturalm en-
te,corre o risco de irpara a rua,agravando ainda
m aiso já gravíssim o quadro de desem prego que rei-
na em nosso País.

Na sem ana passada,no dia 26 de m aio,em m ais
um ato da “Operação Salva Vidas”,os representantes
dessas entidades estiveram reunidos em Brasília,rei-
vindicando do M inistério da Saúde e do M inistério da
Previdência Socialtrêspontosessenciaispara a conti-
nuidade da prestação de seusserviços:

1)o reajuste dastabelasdo SUS;

2)a criação im ediata de um a linha de financia-
m ento com juros subsidiados,para o saneam ento
dasfinançasdoshospitais;e

3)a revisão do decreto que estabelece critérios
para a isenção tributária das entidades filantrópicas.
Nestecaso,trata-sedeelim inarrestriçõesque,em úl-
tim ainstância,im possibilitam um aboaquantidadede
Santas Casas terem isenção tributária (um a isenção
que financia os serviços prestados à população ca-
rente).

Utilizo-m e desta tribuna para fazerum apelo ao
M inistro da Saúde,principalautoridade interessada
nacontinuidadedosserviçosdasSantasCasas,para
que reveja as tabelasdo SUS,e ao M inistro da Previ-
dência,poisem boraestejam sendoreceptivosaonego-
ciarem com os interessados,ainda não apresentaram
nenhum a solução.Apelo,principalm ente,ao Presiden-
te Fernando Henrique Cardoso,porque este é um pro-
blem a da m ais alta gravidade. Estam os falando de
sereshum anosque não podem ficarsem atendim en-
to de saúde.Estam os falando de vida.E de m orte,
queseráodestinodem ilharesdepessoasseasSan-
tasCasascessarem o atendim ento.

Não tem um a vírgula de exagero o slogan da
justa cam panha da Confederação dasSantasCasas:
“Quem salva vidas está m orrendo”.E cabe,neste
caso,aoPoderPúblico,aoGovernoFederal,encam i-
nhar urgentem ente a solução.O Governo,quando
tem em penho e vontade política,tem encontrado re-
cursos e soluções para vários problem as,até para
questões em que não caberia,a m eu ver,injeção de
recursospúblicos,com oasoperaçõesdesalvam ento
de bancos m aladm inistrados.Não pode ignorartão
prioritária questão,que tem m obilizado o País face à
sua gravidade,que exige solução rápida.Porisso,in-
sistonoapeloparaqueoPresidenteFernandoHenri-
que Cardoso interceda pessoalm ente neste caso.A
doença não espera.

Era o que eu tinha a declarar.

O SR. JADER BARBALHO (PM DB – PA)– Sr.
Presidente,peço a palavra pela ordem .

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos M aga-
lhães)– Concedo a palavra ao SenadorJaderBarba-
lho,pela ordem .

O SR. JADER BARBALHO (PM DB – PA.Pela
ordem .Sem revisãodoorador.)–Sr.Presidente,gos-
taria de form alizara V.Exªum pedido de esclareci-
m ento e até de orientação.Um assunto que levantei
em reunião,que V.Exªprom oveu na Presidência da
Casa,em relaçãoàCom issãodeOrçam entodoCon-
gresso Nacional:a questão da renovação na Com is-
são do Orçam ento.
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De acordo com a Resolução nº1,do Congres-
so,essa renovação é de 50% e a perm anência de
dois anos.Gostaria de receberde V.Exªa inform a-
ção:Se houve alteração? Quando ocorreu esta alte-
ração? Com o se processa,atualm ente,a renovação
da participação dos m em bros da Com issão de Orça-
m ento do Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos M aga-
lhães)– Quero inform ara V.Exªque acho o princípio
da resolução que V.Exªcita extrem am ente salutar.
Entretanto,aSecretaria-GeraldaM esainform ouque,
pela Resolução nº2,de 1995-CN,em seu art.33,fi-
caram revogadasasResoluçõesnºs1,de1991-CN e
1,de1993-CN,easdem aisdisposiçõesem contrário,
no caso,exatam ente,o rodízio salutar,com o V.Exª
diz.Essa é a inform ação que a Secretaria-Geralda
M esa m e traz e que transm ito a V.Exª.Não foiapro-
vada na m inha Presidência,esta resolução.Acho –
repito – que o princípio que V.Exªdefende é salutar.
Agora,evidentem ente que não posso fazercum prir,
se há um a resolução que o revoga.

O SR. JADER BARBALHO (PM DB – PA) –
Sim ,eu gostaria que V.Exªdeterm inasse à Secreta-
ria-Geralda M esa que m e fornecesse essasinform a-
çõesqueV.Exªestáam edar:quandohouveaaltera-
ção.Tam bém agradeceria que V.Exªdeterm inasse à
Secretaria-Geralda M esa do Congresso que m e for-
necesse,nos últim os seis anos,a relação dos m em -
brosdaCom issãodeOrçam entodoCongressoNaci-
onal.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos M aga-
lhães)– Quanto a essa últim a parte,evidentem ente,
V.Exªseráatendido.Quantoaom ais,queV.Exªestá
com princípios,aliás,m uitosalutares,afalhaédeseu
gabinete.Desde ontem que lá se encontram asinfor-
m ações.

O SR. JADER BARBALHO (PM DB – PA) –
Agradeço-lhe a inform ação.Seguram ente,face às
atividades,om eugabinetenãom einform ou,m ases-
tou m uito ansioso para saberporque se alterou essa
m odificação,Sr.Presidente.Confessoque,noâm bito
da m inha Bancada,fizasalterações.M odifiquei50%
a cada ano e estabelecio rodízio de dois em dois
anos,e quero saberporque se alterou um a m edida
salutardessa natureza e vou agradecerm uito poder
conhecer quem são os m em bros da Com issão de
Orçam ento nosúltim osseisanos.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos M aga-
lhães)–V.Exªseráatendido.Agora,foium correligio-
nário de V.Exªe nosso com um am igo que fez essa
revogação,baseado num estudo de um a Com issão
que ele designou.

M asseja com o for,do m eu ponto de vista,acho
que V.Exªtem razão.

O SR. JADER BARBALHO (PM DB – PA)– As
decisões são sem pre de colegiado,não é Presiden-
te? Apesarde term osPresidentesprestigiadose for-
tes,com o V.Exª,as decisões da M esa são sem pre
porColegiado?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos M aga-
lhães)– Aprovada inclusive no Congresso Nacional.

O SR. JADER BARBALHO (PM DB –PA)– Per-
feito.Eu gostaria de conheceros detalhes,Sr.Presi-
dente.

Agradeço,desde já,a atenção.
A SRA. MARINA SILVA(Bloco/PT –AC)–Peço

a palavra com o Líder,após o discurso do oradorins-
crito para o m om ento posterior.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos M aga-
lhães)– Já havia um pedido anteriordo SenadorFer-
nando Bezerra,pela Liderança do PM DB e do Gover-
no.V.Exª,posteriorm ente,será atendida.

O SR. LUIZ ESTEVÃO (PM DB – DF)– Sr.Pre-
sidente,apenas para esclarecerque o SenadorFer-
nando Bezerra disse-m e que não usará da palavra
com o Líderdo PM DB.Portanto,solicito a V.Exªque
m e conceda o uso da palavra com o Vice-Líder do
PM DB.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos M aga-
lhães)– Aía situação se com plica.

O SR. LUIZ ESTEVÃO (PM DB – DF)– É que o
SenadorFernando Bezerra já se encontra inscrito e
é,inclusive,opróxim ooradorquefará,nosterm osda
pauta de hoje,o uso da palavra.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos M aga-
lhães)– Tem osainda duascom unicações.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)–
Sr.Presidente,teriaqueabrirm ãoaSenadoraM arina
Silva em função de...

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos M aga-
lhães)– ...fazera com unicação inadiávelpor5 m inu-
tos?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)–
É,m asinfelizm ente vou precisarabrirm ão,Sr.Presi-
dente.M uito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos M aga-
lhães)– Tem a palavra o SenadorRom ero Jucá,para
um a breve com unicação.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR.Para um a
breve com unicação.Sem revisão do orador.)– Sr.
Presidente,Srªs e Srs.Senadores,apenas para in-
form arque a Com issão de Fiscalização e Controle
aprovou a convocação e o convite para o Dire-
tor-GeraldoDNER,ex-DeputadoGenésioBernardino,
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para a discussão de obras inacabadas e tam bém
obras irregulares no âm bito do sistem a viário nacio-
nal. Aprovou tam bém a convocação do Secretá-
rio-Executivo do M inistério do Planejam ento e Ges-
tão,Sr.M arcosTavares,para discutira leide respon-
sabilidade fiscal.Aprovou a convocação do M inistro
Pedro Parente para discutiro plano de ação do Go-
verno Federal.E aprovou tam bém a convocação do
Brigadeiro Brauer,M inistro da Aeronáutica,para dis-
cutira licitação de obras do Sivam com dados sobre
questões que estão em andam ento e foram encam i-
nhadas à Com issão de Fiscalização e Controle.Por-
tanto,faço o registro dessas convocações e as reu-
niõesque ocorrerão na próxim a sem ana,para que os
m em brosjá se program em e sejam avisados.

M uito obrigado,Sr.Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos M aga-
lhães)– Com a palavra o SenadorEduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Para um a breve com unicação.Sem revisão do ora-
dor.)– Sr.Presidente,Srªse Srs.Senadores,O Glo-
bo eO Estado de S.Paulo dehojepublicam artigode
grande im portância sobre asgravaçõescrim inosase
o processo de privatização conduzido pelo
ex-Presidente do BNDES,o econom ista André Lara
Resende,procurando esclarecerum a série de pontos
que nós,da Oposição,avaliam oscom o im portantese
quem erecem seresclarecidosem m uitom aiorprofun-
didade.Para isso,tem os solicitado a todos que assi-
nem o requerim ento para a instalação da CPIsobre o
processo de privatização dasem presasTelebrás.

Gostaríam os,contudo,Sr.Presidente,de con-
cordarcom um ponto dos argum entos daqueles que
estão na base governista:as gravações constituem
um procedim ento ilegalque precisa serobjeto da apu-
ração.

Então,Sr.Presidente,gostaria aquide inform ar
aosLíderese aosSenadoresda base governista que
estam os dispostos a instaurarum a com issão parla-
m entarm ista de inquérito sobre asgravações,para in-
vestigarquem m andou fazer,quem asrealizou,quem
organizou a sua divulgação. Avaliam os, contudo,
com o m uito im portante que,um a vez tendo conheci-
m ento de seu conteúdo,as revistas Época, Veja e
IstoÉ e todos os jornais brasileiros,com o O Globo,a
Folha de S.Paulo,oCorreio Braziliense,oJornal do
Brasil,divulgaram talfato.M asdeveríam os,noentan-
to,sabercom o estão sendo efetuadas as gravações
do próprio Presidente da República,dosM inistros,do
Presidente do BNDES e possivelm ente até dosSena-
dorese dosDeputadosFederais.

No ano passado,Sr.Presidente,quando solicitei
que fosse feito o rastream ento dostelefonesde todo o
Senado Federalporórgão especializado,esse traba-
lhofoifeitoefoiconstatadoquenenhum gram pofoico-
locado nostelefonesdosSrs.Senadores,pelo m enos
no Edifício do Senado Federal.Isso é im portante.

Quero transm itira proposta que tanto o Deputa-
do M iro Teixeira,lá na Câm ara dosDeputadosquanto
todososPartidosdeOposiçãoenósaquiestam osco-
locando,porenquanto,para exam e,para o diálogo
com osSenadoreseDeputadosFederaisdosPartidos
de Oposição.A nossa proposta é no sentido de reali-
zarm os um a CPIpara apuraras razões de notória e
públicaviolaçãodosigilotelefônicodascom unicações
do Presidente da República,de auxiliares diretos do
Chefe de Estado,de ocupantesde cargosde direção,
de entidades da adm inistração pública,envolvendo
tratativas pertinentes a obras,serviços de alienações
no âm bito do PoderExecutivo da União,bem com o os
m otivos pelos quais as autoridades com petentes não
lograram ,até o presente m om ento,determ inara ex-
tensão da prática ilícita em referência;indiciarautores
e prom overnecessária ação penalpara im putação de
responsabilidade.

É essa a sugestão que deixam ospara o diálogo,
nos próxim os dias,com todos os Senadores da base
governam ental.

Essa é a proposta que a Oposição faz.M uito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE(AntonioCarlosM agalhães)
– Concedo a palavra ao SenadorFernando Bezerra.

Posteriorm ente,concedereia palavra a V.Exª,
Senadora M arina Silva e,em seguida,ao Senador
LuizEstevão.

O SR. FERNANDO BEZERRA (PM DB – RN.
Pronunciaoseguintediscurso.Sem revisãodoorador.)–
Sr.Presidente,Srªs e Srs.Senadores,inicialm ente,
agradeço ao Colega e am igo SenadorEduardo Si-
queira Cam pos a gentileza de m e ceder espaço
para que eu pronunciasse este discurso,que não
conseguifazerontem .

N ão estou aquina condição de Líderdo G o-
verno,m as apenas com o Senadordo m eu Parti-
do,o PM D B,do R io G rande do N orte.

A m inha vinda a esta tribuna talvez até
m e causasse algum constrangim ento, por
trazer alguns problem as do m eu E stado,
não fosse a convicção que tenho da defesa
que fareida honradez,da dignidade,de as-
pectos adm inistrativos que têm sido m al-
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com preendidos pela m ídia nacional
acerca do atualG overnador do m eu E sta-
do,G aribaldiA lves Filho.

Há cerca de um a sem ana ou dezdias,apartean-
do discurso do Senador Geraldo M elo,assim refe-
riu-se a Garibaldio SenadorPedro Sim on,seu velho
am igo e certam ente um a dasfigurasm aisem blem áti-
cas desta Casa:“Sou obrigado a dizer,com o V.Exª
está dizendo, que aqui conosco, naqueles quatro
anos,Garibaldieraum afiguradeSãoFrancisco,m es-
m o revelada pela pureza,dignidade,seriedade,ex-
pressão,m aneiradefalar,pelam aneiracom queanali-
sava osprojetos,a franqueza com que expunha suas
idéias.Eleeradeum apurezaqueeuàsvezesachava
um tantoingênuo,porquenãoviam alícianele.O Gari-
baldidescrito porV.Exª,no início do seu pronuncia-
m ento,era das figuras m ais dignas e m ais corretas
desta Casa.Viem Garibaldium a dasgrandesexpres-
sõesde um a política nova,de um a política de serieda-
de,de integridade.”

Em resposta ao SenadorPedro Sim on,o Sena-
dorGeraldo M elo teve a oportunidade de ressaltarem
suaspalavrasque:“Garibaldiveio para o Senado com
m eu apoio para aquiserum grande Senadore um
grande representante do m eu Estado.”

Quem chegasse naquele m om ento a este plená-
rio,Sr.Presidente,certam ente suporia que se tratava
de algum a sessão extraordinária em justa hom ena-
gem ao Governadordo m eu Estado,GaribaldiAlves
Filho.Entretanto,logo depois,o nobre SenadorGeral-
do M elo,porquem tenho m uito respeito e adm iração,
m udavaorum odesuafala,proferindoseverascríticas
e denúncias contra o GovernadorGaribaldiAlves Fi-
lho.

Penso que Garibaldinão m udou,m as,sim ,os
olhosde seusadversários,levadosporessesdesen-
contros, infelizm ente, tão com uns na política, que
transform am osam igosde ontem em adversáriosde
hoje.Antigos com panheiros de luta colocam -se em
cam posopostos,e o cavaleiro andante dasesperan-
ças dos norte-rio-grandenses,o am igo da viagem ,a
figura carism ática antes com parada a São Francisco
de Assis,transform a-se no cavaleiro da triste figura,
capaz dos m ais nefandos atos contra a sua própria
gente.

Não,Srs.Senadores,Garibaldinão m udou.Ele
continua aquela criatura descrita pela im agem que o
talento oratório do Senador Pedro Sim on produziu,
com parando-o a São Francisco de Assis.

Os dados que transm ito à esta Casa,a seguir,
dem onstram ,de m aneira inequívoca,que Garibaldi

não com eteu atosde im probidade adm inistrativa nem
desonrou o m andato que o povo do m eu Estado lhe
conferiu.

A Com panhia de ServiçosElétricosdo Rio Gran-
dedoNorte–Cosernfoiprivatizada,nam esm alinhae
na m esm a política com que foram privatizadas tantas
com panhiasdeserviçoselétricosquevinham aolongo
do tem po acum ulando prejuízospela ineficiência pela
adm inistração do Estado brasileiro.

Trago núm eros sobre as receitas geradas pela
privatização e,em núm erosgerais,asaplicaçõesdes-
ses recursos na infra-estrutura que certam ente está
proporcionando e vão proporcionardefinitivam ente o
desenvolvim ento econôm ico do m eu Estado.Pois,sem
um a infra-estrutura capaz de receberos investim entos
que gerarão certam ente osem pregose a renda que os
norte-rio-grandenses tanto anseiam ,não seria possí-
velse fazeresse desenvolvim ento sem a aplicação do
recurso na infra-estrutura.

O resultado líquido do leilão foide R$526.333.029,34.
Saldosde adiantamentosfeitospela Eletrobrásao BNDES:
R$7m ilhõesealgum acoisa;vendadeaçõesaem pre-
gados:R$18 m ilhões e m ais algum a coisa,totalizan-
do,em núm erosredondos,R$552m ilhões.Em quefo-
ram aplicadosessesrecursos?Despesascom apriva-
tização:R$8,6m ilhões;pagam entodeadiantam entoa
Eletrobrás: R$15 m ilhões; dívida pública:
R$160.000.090,00,sendo da dívida fundada R$95 m i-
lhões e da dívida flutuante R$65 m ilhões;investim en-
tos:R$324.270.640,38;despesascom o program a da
seca:R$4.618.000,00;despesascom pessoal,atéde-
zem bro de 1998:R$39 m ilhões,restando um saldo or-
çam entário,quase insignificante,de R$105 m ilhões.

O Rio Grande do Norte produziu o m aiorprogra-
m a de abastecim ento de água já realizado neste País.
O program a todo,ainda em andam ento,prevê a exe-
cução de 1.100km de adutoras,cuja im portância é re-
levantenom om entoem queonossoEstadoearegião
sofre um a das m ais dram áticas secas das já havidas
ao longo de sua história.Água que tem chegado para
m atar a sede de m ilhares de norte-rio-grandenses.
Desse program a,o Rio Grande do Norte,com recur-
sos provenientes da privatização da sua com panhia,
investiu R$121.900.000,00,significando isso 71% do
totaldosinvestim entosfeitosno program a de abaste-
cim ento de água.A União investiu R$48.600.000,00,
totalizando 28% ,num totaldosinvestim entosem adu-
torasde R$170.500.000,00.

Há um a adutora em M ossoró que tem financia-
m ento do Banco M undiale contrapartida do Governo
doEstado.Todososdem aisprogram as estão sendo
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financiados com recursos do Estado,oriundos da pri-
vatização da Cosern.

A Com panhia Energética do Rio Grande do
Nortefoiprivatizada,em 12dedezem brode1997,na
Bolsa de Valoresdo Rio de Janeiro.Criada em 1965,
quando governava o Estado o Sr. Aluízio Alves,
ex-m inistro,ex-deputado,ex-governador,a Cosern,
segundo os dados registrados pelos órgãos de
im prensa do Estado,passou a apresentarprejuízos
sucessivos a partir de 1985. Durante o período
seguinte,os jornais passaram a m ostrarque,diante
dos resultados dos balancetes anuais,sem pre em
déficit,a em presa poderia até perdera concessão de
fornecim entodeenergiaelétricapordeterm inaçãoda
Chesf.O então Superintendente da Chesf,Sérgio
M oreira,hoje Presidente da Diretoria Executiva do
Sebrae,chegouatom araviãoeiraom euEstadocom
o objetivo de alertar sobre o risco da perda da
concessão.

Enfim ,sem querercansá-los,a privatização da
Cosern se fazia absolutam ente necessária.Quando
decidiu adotaras m edidas para perm itira privatiza-
ção da em presa,ainda nos prim eiros m eses do seu
m andato,o Governo encom endou um a investigação
aoBNDES paraverificararealsituaçãodacom panhia.
Aofinaldotrabalho,osauditoreschegaram àseguinte
conclusão:sequisessevenderaem presanaqueleins-
tante,o Governo do Estado teria de repassarao pre-
tenso com pradoro m ontante de R$69 m ilhõesem ra-
zão do prejuízo acum ulado e doscom prom issospen-
dentes.

Foram necessárias um a série de ações que tor-
nassem viáveis a privatização da em presa.Quando
privatizou a Cosern,o GovernadorGaribaldiAlves Fi-
lho priorizou,com o disse,obrasde infra-estrutura,im -
portantes para m elhorara qualidade de vida dos nor-
te-rio-grandenses.Em valores de m aio deste ano,o
totaldos investim entos chega a R$313 m ilhões,sendo
que m ais de R$700 m ilhões estão conveniados e es-
tão sendo liberados gradativam ente,totalizando m ais
de R$320 m ilhõesaplicadosem obras.

Aquifaleido program a de recursoshídricos,das
adutoras,no grande program a de abastecim ento.Das
barragens não faleiainda,m as há no Rio Grande do
Norte um a barragem em construção,obra do Governo
Federal,do DNOCS.O Governo do Estado,com pre-
endendo a im portância dessa obra,investiu,com re-
cursos provenientes da privatização da com panhia
Cosern,R$45 m ilhões,concluindo 35% daquela obra,
o que perm itiu acum ular,neste ano,3 m ilhõesde m e-
troscúbicosde água.

A obra é da m aiorim portância,com capacidade
de600m ilhõesdem etroscúbicos,irrigandocercade7
m ilhectareseperenizandoorioApodi,naregiãooeste
do Estado.

O Governo Investiu,na barragem de Um ari,cer-
ca de R$20 m ilhões– um a barragem que terá a capa-
cidade de acum ular184 m ilhõesde m etroscúbicosde
água –;poçostubularese um program a de habitação,
em que foram investidos cerca de R$40 m ilhões na
construção de cerca de 10 m ilcasasde tijolos,que já
foram construídas,e ainda há 2 m ilcasasem constru-
ção,totalizando de 12 m il.

Esse program a tem um a im portância m uito larga
não só pelo alcance social,m astam bém porque subs-
titui,ondeépossível,ascasasdetaipaondeseabriga
o barbeiro – portadorda doença de Chagas–,ajudan-
do,portanto,aerradicaressadoençanoEstadodoRio
Grande do Norte.

Em estradas,foram investidosm aisde R$30 m i-
lhões,concluídas nove estradas com m ais de duzen-
tos quilôm etros asfaltados,beneficiando 14 m unicípi-
os,e recuperados437 km de estradas.

No program a da seca,foram aplicadoscerca de
R$4 m ilhões.

E aíhá que se diga que,pela prim eira vez,o Go-
verno Federalnão atendeu integralm ente aosflagela-
dos da seca.De um a rem uneração – das frentes de
trabalho – de R$80,00,R$65,00 eram pagospelo Go-
verno Federal,e R$15,00,pelo Governo estadual.

E há que se com preenderque,na m edida em
que a seca se instalava no Estado,eram autorizadas
pelo Governo do Estado,num a velocidade superioràs
dasautorizaçõesquevinham doGovernoFederal,no-
vas inscrições nas frentes de trabalho de nor-
te-rio-grandenses que sofriam os flagelos da seca.
Portanto,isso tam bém significou necessidade de re-
cursos de que o Estado do Rio Grande do Norte não
dispunha.

Outros investim entos foram feitos:saneam ento
básico,R$32 m ilhões;transporte e obras públicas,
R$13 m ilhões;turism o,R$7 m ilhões;saúde,inclusive
a am pliação do HospitalAlfredo Gurgele a conclusão
do HospitalParque dos Coqueiros,paralisado desde
1992:m aisdeR$9m ilhões;segurançapública,enfim .

Em relação ao caso da m erenda escolar,que
teria sido paga e não entregue,o G overnadorG ari-
baldiFilho,tão logo tom ou conhecim ento da denún-
cia,instituiu um a com issão especialde sindicância.
Asfalhasadm inistrativasforam corrigidas,e ospro-
dutosque com punham o cardápio da m erenda esco-
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larforam entregues,sem que o Governo do Estado
arcasse com qualquerprejuízo.O que é m ais im por-
tante:o episódio,que era um a prática histórica de to-
dos os Governos do Rio Grande do Norte,indepen-
dentem ente da vontade dos Governadores, serviu
para que Garibaldireform ulasse toda a sistem ática
da m erenda escolar.

Hoje,a m erenda escolarda rede estadualde
ensino é um dos program as que recebe o m aior
respeito dos norte-rio-grandenses.A Secretaria de
Educação repassa os recursos diretam ente às
escolas, que são responsáveis pela com pra dos
produtos da m erenda,obedecendo a um padrão de
qualidade estipulado pornutricionistasda Secretaria.
Com isso,am erendaescolardoRioGrandedoNorte
tem um m elhores padrões de qualidade do Nordeste
e até do Brasil.

Sobre obras paralisadas que foram m otivo de
críticas veiculadas na m ídia nacional,no início deste
ano, apesar das críticas, o Governador Garibaldi
Alves Filho tom ou um a decisão das m ais corajosas:
m andou parartodasasobrasem andam ento.

Por que o fez? Porque a econom ia brasileira
passou porum grande terrem oto com a alta do dólar.
Foium período de grandes incertezas, quando a
própria equipe econôm ica não sabia precisar com
exatidãoom om entoem queodólaririaseestabilizar.
Era preciso aguardar os acontecim entos para agir
com cabeça fria.O cidadão com um fez isso.Quem
queriacom prarum carro,fazerum aviagem ,reform ar
um a casa adiou seus planos.As em presas tam bém
suspenderam seus investim entos.E é exatam ente
num m om ento de crise que se sabe se um
governante é bom ou não.Havia um sério risco de
disparada dospreços.E se isso ocorresse,aísim ,as
obrasficariam inviabilizadas.

É preciso que se diga,alguns insum os,alguns
com ponentes das obras que eram executadas no
Estado,com o astubulaçõesdestinadasàsadutoras,
tinham seus preços vinculados ao dólar.Garibaldi
esperou a tem pestade passar e agora está
retom ando o ritm o norm al das obras com
responsabilidade e sem atropelos.

Quem conhece o Governador Garibaldisabe
perfeitam ente que as acusações que estão sendo
lançadascontra ele não passam de ataquesgratuitos
que têm com o único objetivo criarum falso clim a de
desestabilização.Garibaldi– afirm o – é um hom em
sério e honesto.Quem conviveu com ele nesta Casa
sabe disso. Quem viu a sua atuação na CPI do
Orçam ento sabe que aquelesque o atacam hoje não

ofazem porrazãodeordem pessoal,m as,talvezsim ,
porrazão de ordem política.

Poroutro lado,a m aiorparte dos recursos da
privatizaçãodaCosernfoigastacom opagam entode
dívidas anteriores e não do seu Governo.Das 282
obrasqueencontrouparalisadas,258foram retom adas
e concluídasno Governo de Garibaldi.Quem term inou
obra deixada poradversáriospolíticosdem onstrou que
sabe preservaro dinheiro do povo,respeitaros seus
adversários,ex-governantes,e,sobretudo,respeitar
o povo do Rio Grande do Norte.

O Sr. Geraldo Melo (PSDB – RN)– Senador
Fernando Bezerra, V. Exª m e perm ite um a breve
interrupção?

O SR. FERNANDO BEZERRA (PM DB – RN)–
Poisnão,SenadorGeraldo M elo.

O Sr. Geraldo Melo (PSDB – RN) – Há
com entários que considero im portantes para que a
Casa e a Nação possam com preendero que está
sendo dito. No entanto, abstenho-m e de fazê-los
neste m om ento, porque sou o próxim o orador
inscrito.Faço apenasum apelo a V.Exªpara que,se
forpossível,perm aneça quando eu ocupara tribuna,
porque pretendo concluir a m inha intervenção
fazendo um a pergunta a V.Exª,o que só poderei
fazerdepoisque usara tribuna.

O SR. FERNANDO BEZERRA (PM DB – RN)–
SenadorGeraldo M elo,se fosse possível,pediria a V.
Exªque,tão logo eu term ine o m eu pronunciam ento,
fizesse a pergunta que deseja, porque,
lam entavelm ente, terei de viajar; tenho um
com prom isso.Se souberrespondera pergunta de V.
Exª,eu o fareicom prazer.

O Sr. Geraldo Melo(PSDB –RN)–SeV.Exªprefere
assim,fareiumaintervençãoquepassaportrêsníveis.O pri-
meiro é uma pequena correção.Lem bro a V.Exªque
realm ente o SenadorPedro Sim on apoiou,com bas-
tanteênfase,adeclaraçãofeitaporm im dequeG ari-
baldiAlvesFilho era o nosso São Francisco de Assis
no Rio G randedoNorte.

O SR. FERNANDO BEZERRA(PMDB –RN)–Aca-
beidedizerisso,SenadorGeraldoMelo.

O Sr. Geraldo Melo (PSDB – RN)– V.Exªatribuiu
essa afirm ação ao SenadorPedro Sim on,e não quero
que a população do Rio Grande do Norte im agine que eu
tenha subido à tribuna para com eteralgum a injustiça em
relaçãoaoGovernador,quefoim eucandidatoaDeputado
Estadual.QuandoV.Exªnãocogitavadaatividadepolítica,
euestavaapoiandooGovernadorGaribaldiAlvesFilhona
eleiçãoparaDeputadoEstadualeabandonandoadireção
dasm inhasem presaspara sercoordenadorda cam -
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panha de prefeito de S.Exª– de que V.Exªse lem -
bra m uito bem .Eu era G overnadore desejava que
ele fosse o m eu sucessor,fato de que V.Exªtem co-
nhecim ento.Elenãofoim eusucessor–foim eucan-
didato a Senador.No G overno do Estado,voteinele
para Senadore luteipela sua eleição.Disse e repito:
ele foium grande Senador,honrou o seu m andato
nesta Casa,honrou a m inha confiança e a dos nor-
te-rio-grandenses.Ele foim eu candidato a G overna-
dor,eV.Exªétestem unhadacorreçãocom que,ten-
dosaídodoGoverno,m antiveafirm ezadom euapoio
à candidatura dele para um a eleição que só ocorreria
quatro anosdepois.Fuicandidato a Senadorao lado
dele,fizem os a cam panha juntos e disso não tenho
que m e arrepender.Faria tudo novam ente com ale-
gria e entusiasm o se ele ainda não tivesse sido Go-
vernador.Nãonego,SenadorFernandoBezerra,que
o GovernadorGaribaldiAlves Filho tenha construído
algum ascentenasde quilôm etrosde adutora,m asV.
Exªnão poderá negarque existem tam bém centenas
de quilôm etros de cano de adutora arm azenados na
entrada dascidadespara asquaisnão existe sequer
projeto de adutora nenhum a.V.Exªacabou de dizer
qualéosaldodosrecursosdequedispõeoGoverna-
dor,e portanto não negará que S.Exªnão tem recur-
sos para concluir esses em preendim entos e que
com prou os canos da adutora para fazerde seu ato
outdoor para ganhareleição.Não vou negarque o
Governadorconstruiu casas,m asV.Ex.ªnão poderá
negar tam bém ,por exem plo,que no M unicípio de
Porta Alegre o Governadorentregou recursos para
que um prefeito contratasse obras de um a em presa
constituída um a sem ana depois de S.Exªganhara
eleição.V.Exª não negará que foidenunciado na
cam panha,quando isso poderia tersido evitado,que
o prefeito vizinho a Janduísestava num a cidade fron-
teira com a Paraíba,M essias Targino,onde deveria
terconstruído quarenta casas,m as foram construí-
das apenas trinta,e m ais dez no Estado da Paraíba.
V.Exªnão negará que o Governadordo Rio Grande
do Norte fezum a sindicância realm ente em relação à
m erenda escolar,sem ,no entanto,divulgaro resulta-
dodelanem tom arprovidênciadeespéciealgum a.V.
Exªnãonegaráquefoifeitaasindicância,m asseins-
talou um a CPIna Assem bléia Legislativa contra a
vontade de S.Exªe foram as conclusões dessa CPI
levadas ao M inistério Público, o qual, oferecendo
um a denúncia contra o Governadordo Estado,levou
a que se m ovesse um processo que term inou num a
sentença–nãofiznenhum ainjustiçaquandonatribu-
na do Senado lium a sentença de um juiz,na qual
condenou várias pessoas inclusive o Secretário de

Educação do m eu Estado,o Secretário de Estado da
Educação do GovernadorGaribaldiFilho,entre ou-
tras coisas,a dem issão a bem do serviço público,
com o foram condenadas várias outras pessoas de
sua equipe.Isso não é invenção e,sim ,um processo
judicialque chegou a julgam ento.Não consigo nem
aom enosentenderporqueoGovernodoEstadonão
recorreudessasentença.Oscondenados,sim ,recor-
reram ,e o Governo do Estado,não.Tenho em m ãos
um docum ento assinado porum secretário do Gover-
no dando um a relação das obras da Com panhia de
Água e Esgoto.No docum ento ele diz que 77% das
obras estão com m ais de 50% do seu valorpago e
m ais de 30% delas m alforam iniciadas.Cito três:o
esgotam ento sanitário de Ponta Negra,obra no valor
de R$767.520,32 dos quais já foram pagos
R$765.000,00 e apenas60% da obra,que está para-
lisada,foram realizados;na praia de Tibau a am plia-
ção do sistem a de abastecim ento de água,o valor
pago é de 100% da obra,que não está concluída e
está paralisada;São Gonçalo do Am arante,serviço
de aterro de erosão,99,9% pagos e falta pagarm e-
nosdeR$5,00dovalordaobraenem 70% delaestão
realizados.Portanto,quero lhe dizerque tenho im en-
sa saudade do GaribaldiFilho que conheci,Senador
Fernando Bezerra,e quero repetiro que disse quan-
do ocupeia tribuna:não foineste Garibaldique votei,
não foiporesse que lutei.Agora,passo à pergunta
queiriafazeraV.Exª.Quero,desdelogo,reconhecer
que V.Exªestá fazendo um pronunciam ento elegan-
te,em que não m e agrediu.

O SR. FERNANDO BEZERRA (PM DB – RN)–
Não teria eu nenhum a razão para fazê-lo,Senador
Geraldo M elo.

O Sr. Geraldo Melo (PSDB – RN)– Tenho cer-
teza disso.Nossasrelaçõespessoais,apesarde ad-
versáriospolíticos,sãorespeitosas,deprofundaeve-
lhaestim a,queesperosejam oscapazes,nósdois,de
preservar.

O SR. FERNANDO BEZERRA (PM DB – RN)–
Sem dúvida algum a.

O Sr. Geraldo Melo (PSD B – R N )– V.Exª
acabou de dizerque não está falando com o Lí-
derdo G overno,nem pela Liderança do PM D B.

O SR. FERNANDO BEZERRA (PM D B –
R N )– C reio que não deixeidúvida algum a com
relação a isso.

O Sr. Geraldo Melo (PSD B – R N )– N ão
deixou, m as a dúvida é suscitada a
partirdaí. V. Exª sabe que é im possível
separar a sua condição de Líder do G o-
verno do discurso que está fazendo. N ão
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vou lhe ensinara serLíderdo G overno evi-
dentem ente – quem sou eu? –,da m esm a m ane-
ira que espero que V.Exªnão vá m e ensinara
serliderado do Líderdo Governo.Ocorre que sou
daBancadadoGoverno,SenadorFernandoBezerra,
e,quando V.Exª,com o Líderdo Governo,aceitou a
Liderança,eu im aginava que tivesse com preendido
que houvesse certossacrifíciosa fazer.Um delesera
nãoexporum lideradoseu,quesoueu,aosconstran-
gim entosaqueestousendoexpostonestem om ento.
Pergunto,então,se o discurso de V.Exªsignifica que
devo considerar que,por decisão de V.Exª,devo
desligar-m e da Bancada do Governo.Era essa a per-
gunta que gostaria de fazer,porque,sinceram ente,
não seicom o dizera tantos am igos com uns que te-
nho no Rio Grande do Norte que sou liderado porV.
Exªno Senado Federal.

O Sr. Jader Barbalho (PM DB – PA)– Senador
Fernando Bezerra,V.Exªperm ite-m e um aparte?

O SR. FERNANDO BEZERRA (PM DB – RN)–
ConcedoaaparteaV.Exªe,em seguida,aoSenador
Pedro Sim on.Depois,respondereià indagação do
SenadorGeraldo M elo.

O Sr. Jader Barbalho (PM DB – PA)– Senador
Fernando Bezerra,o SenadorGeraldo M elo fez um
registro que creio que a Casa tem com o constatação:
a elegância com que V.Exªtrata dosassuntosdo Rio
Grande do Norte,neste m om ento,da tribuna.Não é
um reconhecim entom eu,com oseucolegadePartidoe
de Senado,m as que acaba de serfeito pelo Senador
Geraldo M elo.Creio e entendo que essasquestõesda
províncianospassionalizam ,eénatural,decertaform a,
a passionalização delas.É perfeitam ente com preensí-
vel,m as faria um apelo a essa figura querida que é o
SenadorGeraldoM elo.Aliás,ostrêsrepresentantesdo
Rio Grande do Norte são figurasm uito queridasporto-
dos nós do Senado.A passionalização da província
nãopode,deform aalgum a,dificultarosnossosrelaci-
onam entosno Senado.

O Sr. Geraldo Melo (PSDB –RN)–É assim que
entendo,SenadorJaderBarbalho.

O Sr. Jader Barbalho (PM DB –PA)–V.Exªnão
estáaquiparadiscutirtarefadoexercíciodaLiderança
do Governo Fernando Henrique.Se V.Exªestivesse
aquia discutirtarefas,questões relativas ao Governo
Fernando Henrique que,de certa form a,conflitassem
com aatuaçãodoSenadorGeraldoM elo,S.Exªm ere-
ceria a nossa com preensão.V.Exª está aquipara
exercero direito e o deverelem entarde qualquerum
denós,queéarepresentaçãoestadual.Nãovejo,por-
tanto,conflito.Alguém que ocupa a Liderança do Go-

verno abdica da representação do seu Estado e não
pode,não deve m aistratardasquestõesdo seu Esta-
do?Istopodeserum aim posiçãodoexercíciodaLide-
rança do Governo ou da Liderança da Oposição nesta
Casa? Não.Não há,portanto,o m enorcabim ento,em
que pese à com preensão que todos nós tem os,pela
passionalidadecom que,inevitavelm ente,essasques-
tõesda província envolvem a todosnós.Portanto,Se-
nadorFernando Bezerra,creio que,sem entrar,abso-
lutam ente,no m érito,trata-se de um a discussão poti-
guar,não cabendo,portanto,a um paroara,de form a
algum a,intervir,em absoluto.V.Exªapenasregistra –
e tem a obrigação de registrar–,com o partidário do
Governador,que é nosso colega de Partido.V.Exªfi-
cariam uitom alse,com orepresentantedoRioGrande
do Norte,com panheiro de Partido do GovernadorGa-
ribaldiAlvesFilho,respondesse com seu silêncio à in-
tervenção do com panheiro Geraldo M elo.Aí,sim ,V.
Exªficariam al.AntesdeV.Exªtercom prom issosrela-
tivos ao exercício da Liderança do Governo nesta
Casa,V.Exªtem um com prom isso elem entar,que é
de cada um de nós,qualseja,a representação do seu
Estado.Faço este registro com preendendo a passio-
nalidade da discussão.Todavia,gostaria de registrar
aindaquenãotêm nadaquevercom oexercíciodare-
presentação da Liderança do Governo Fernando Hen-
riqueCardosoosassuntosdoRioGrandedoNortetra-
tadosneste m om ento.

O Sr. Geraldo Melo (PSDB – RN)– Senador
Fernando Bezerra,desculpe-m e...

O SR. FERNANDO BEZERRA (PM DB – RN)–
SenadorGeraldo M elo,com o já ouvium longo discur-
so de V.Exª,rogo-lhe que m e dê a oportunidade de
respondera V.Exª.

O Sr. Geraldo Melo (PSDB – RN)– M as V.Exª
vaim e perdoar,Senador,porque antes de V.Exªres-
ponder,preciso dizerque,apósa lição que nosdá – a
V.Exªe a m im – o SenadorJaderBarbalho,passiona-
lism o revelou S.Exªao se m anifestarcom tanto calor,
ou entusiasm o,digam osassim ,a respeito do assunto.
Eu,na sua posição,teria a m esm a opinião que S.Exª
acaba de expressar.Gostaria apenas,ainda,de dizer
que nem m esm o V.Exª,com o grande bem que lhe
quero, está autorizado a ensinar-m e a ser ou não
m em bro da Bancada do Governo.Fiz um a pergunta
aoSenadorFernandoBezerraedesejoouvirarespos-
ta.

O SR. FERNANDO BEZERRA (PM DB – RN)–
SenadorG eraldoM elo,V.Exªnãofezum apergunta;
V.Exªdissequenãopretendiam eensinaropapelde
líder. O corre que, na verdade, o que V.Exªquis
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fazerfoim e ensinara serlíder.Quando,na verdade,
seeunãofordignodoexercíciodessaliderança,sai-
ba V.Exªque renunciareitranqüilam ente.Contudo,
nãoabrom ãodadefesadeum correligionárionem do
papelque tenho nesta Casa de Senadorda Repúbli-
ca pelo Estado do Rio Grande do Norte.

Agradeço a interferência do Senador Jader
Barbalho, m as não precisava daquilo que V. Exª
cham ou de lições aquidadas pelo Senador Jader
Barbalho,porque,na verdade,o que V.Exªquis foi
m e colocar num a situação em baraçosa,dando-m e
liçõesde liderança.

O Sr. Geraldo Melo (PSDB – RN)– V.Exªestá
enganado,SenadorFernando Bezerra.

O SR. FERNANDO BEZERRA (PM DB – RN)–
Peço a V.Exªque m e deixe concluiro raciocínio.Em
seguida,dareia palavra a V.Exª.

O Sr. Geraldo Melo (PSDB – RN)– Poisnão.

O SR. FERNANDO BEZERRA (PM DB – RN)–
V.Exª,na verdade,questionou se eu teria condições
de ainda continuar Líder do Governo nesta Casa,
transm itindo o papelde Líderdo Governo a V.Exª.

O Sr. Geraldo Melo (PSDB – RN)– V.Exªm e
desculpe,m asnão fizessa pergunta.

O SR. FERNANDO BEZERRA (PM DB – RN)–
V.Exªfezessa pergunta.

O Sr. Geraldo Melo (PSDB – RN)– Absoluta-
m ente.

O SR. FERNANDO BEZERRA (PM DB – RN)–
Seios m eus deveres,SenadorGeraldo M elo.Eu lhe
tenho m uito respeito e adm iração,m asnão aceito le-
varliçõesde V.Exª.

O Sr. Geraldo Melo (PSDB –RN)–O sentim en-
to é recíproco,m asapenasquero esclarecerque não
pergunteio que V.Exªestá respondendo.Perguntei
se V.Exªestá decidindo que eu devo m e considerar
desligado da Bancada do Governo pordecisão de V.
Exª.Se V.Exªpensa isso,saio tranqüilam ente.

O SR. FERNANDO BEZERRA (PM DB – RN)–
SenadorGeraldo M elo,esta é um a form a,inclusive,
de V.Exªam eaçar.Não disse isso.

O Sr. Geraldo Melo (PSDB – RN)– Não.Estou
perguntando a V.Exª.

O SR. FERNANDO BEZERRA (PM DB – RN)–
Não disse isso.Respondielegantem ente,dem onstran-
do o respeito e a adm iração que tenho porV.Exª.

O Sr. Geraldo Melo (PSDB – RN)– Não.V.Exª
não respondeu ainda.Estou aguardando a sua res-
posta.

O SR. FERNANDO BEZERRA (PM DB – RN)–
Issoéum adecisãoquecabeaV.Exª,SenadorGeral-
do M elo,e não a m im .

Aquinãofalocom oLíderdoGoverno.A decisão
de aceitarque eu seja Líderdo Governo ou não cabe
exclusivam ente a V.Exªe não a m im .

O Sr. Geraldo Melo (PSDB – RN)– Agradeço a
resposta de V.Exª.

O SR. FERNANDO BEZERRA (PM DB – RN)–
Certam ente não tenho o brilho,a inteligência,a expe-
riência de V.Exª,e,naturalm ente,vou m uito direto às
questões.Contudo,não m e sinto,de m aneira algu-
m a,constrangido em aquiestarfalando – e quero re-
petirissováriasvezes.Esteém eupapel,com oSena-
dordo Rio Grande do Norte e,aliás,com o Líderdo
Governo há apenasum a sem ana.Fizquestão de re-
gistraraqui,com o cuidado de não polem izarnem
com V.Exª,nem com ninguém ,a defesa da honra de
um hom em que,tenho convicção,m erece a defesa
que aquifaço.

O Sr. Pedro Simon (PM DB – RS)– Senador
Fernando Bezerra,V.Exªm e perm ite um aparte?

O SR. FERNANDO BEZERRA (PM DB – RN)–
Poisnão,SenadorPedro Sim on.

O Sr. Pedro Simon (PM DB – RS)– Senador
Fernando Bezerra,creio que V.Exªfez o que tinha
obrigação de fazer.V.Exª,com o correligionário do
Governadordo Rio Grande do Norte,veio fazera de-
fesa de S.Exª,citando ponto porponto.Se há diver-
gênciasentre o posicionam ento de V.Exªe o do ilus-
tre Colega Geraldo M elo, am bos são respeitados,
m as devem se respeitar.Com todo o carinho,creio
que o SenadorGeraldo M elo se equivocou,porque V.
Exªfoielegante quando disse:“Não estou na tribuna
com oLíderdoGoverno”.V.Exªestáaquicom oSena-
dorpeloRioGrandedoNortee,com otal,defendendo
o Governador,seu correligionário,de um a m anifesta-
çãofeitaanteriorm ente.Nãovejocom oV.Exªnãoirà
tribuna.Ficaria m uito deselegante se V.Exª,com o o
único Senador,aqui,pelo Rio Grande do Norte corre-
ligionário do Governador,não respondesse àsafirm a-
tivasqueforam feitas.Nem porissoV.Exªtem quedei-
xarde serLíderdo Governo;nem porisso,tam bém ,o
SenadorGeraldo M elo tem que dizer:“Com o fico ago-
ra com o m em bro da Bancada do Governo depois do
seu pronunciam ento?”.S.Exªnão lhe consultou para
fazeropronunciam entoarespeitodeseucorreligioná-
rio,que é Governador– e PSDB e PM DB não estão
juntoslá no Rio Grande do Norte,m asestão juntosno
plenário desta Casa.Quero destacar,poroutro lado,
que vejo a elegância no pronunciam ento de V.Exªe a
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elegância tradicionalno pronunciam ento do Senador
GeraldoM elo.Aprendiaveraquiaconvivência,ocari-
nho e o respeito do SenadorGeraldo M elo para com o
atualGovernadordo Rio Grande do Norte.Era um a
am izade que noscom ovia pelo afeto que sentiam m u-
tuam ente.Quandolheconcedioaparte,disse-lheexa-
tam ente que aprendia ver no Governador do Rio
Grande do Norte um a dessaspessoasque m e em oci-
onam pelapureza,pelagrandezaepelafórm ulacom o
faz política.Estranhava um pronunciam ento sobre o
qualnão podia m anifestar-m e.Vejo que V.Exª,agora,
respondeeosfatosestãopostos.Pensoquem inhaopi-
niãoém uitoim portante.Gosteidaafirm ativadeV.Exªe
doSenadorGeraldoM elonosentidodequeissonãovai
alterar,nem deve,o respeito e a am izade que V.Exªs
possuem , independentem ente de posições políticas.
Sãotãovariadasasposiçõespolíticasqueassum im os,
são tão diferentesosm om entosporque passam osao
longodavidaquetem osquem anteradignidade,ase-
riedade,a com preensão e o respeito.Falo,com toda
sinceridade,quesetratadeum cenaquenãoim agina-
va veraqui.Hoje,sou opositordo Governadordo Rio
Grande do Sul,Olívio Dutra;fuiopositorde Alceu Col-
lares,quando Governador;fuiopositordo JairSoares,
que m e ganhou um a eleição...

O Sr. Geraldo Melo (PSDB – RN)– V.Exªtem
m ais sorte do que eu com os Governadores de seu
Estado.

O Sr. Pedro Simon (PM DB – RS)– Não tenho
sorte;a diferença é que não trago ao Senado osdeba-
tesrelativosao Estado.Creio que são questõesdiferen-
tes.Confessoquenuncaim agineiverdoisSenadoresda
estirpedeV.Exªs,daseriedadedeV.Exªs,dagrandeza
deV.Exªs,quetêm acredibilidadedetodaaCasa,falan-
do de um Governadorpelo qualtenho o m aiorcarinho,
nesse estilo que m e parece deve sersuperado.Eu con-
siderariaaquiencerradooseupronunciam ento.O Sena-
dorGeraldo M elo já fezo seu aparte,falou o que devia
falar,V.Exªjá fez um a brilhante defesa,eu faria um
abraçoentreosdois,encerravaestaquestão,evam os
cuidardo Brasil.

O SR. FERNANDO BEZERRA (PM DB – RN)–
SenadorPedro Sim on,agradeço m uito o aparte de V.
ExªTive um cuidado enorm e,m edicada espaço,cada
palavra que pronuncieinesta Casa,poisnão tinha ne-
nhum a intenção,com o não tenho,de polem izarcom
quem querque seja,m uito m enoscom osSenadores
dom euEstado,osquaisrespeito.Entretanto,lam enta-
velm ente constato que,dentro da linha que V.Exªpro-
põe,pensavaterdesaparecidoessapráticadapolítica
do Rio Grande do Norte.

O Sr. Geraldo Melo (PSDB – RN)– Senador
Fernando Bezerra,eu tam bém pensava.

O SR. FERNANDO BEZERRA (PM DB – RN)–
Essascoisasvieram aquiao Plenário e não foram tra-
zidasporm im .Senti-m e no deverde defenderporser
correligionário e único representante do m eu Partido
nesta Casa.Não seria com preensívelporquem quer
quesejaseaquinãoestivessenatribuna.Lam entavel-
m ente havia pensado – e tenho tentado darum a con-
tribuiçãonessadireção–queessapráticativessesido
definitivam ente abolida da vida pública do Rio Grande
do Norte.V.Exªdiz m uito bem quando estranha,por-
que nesse tem po que aquiconvivinunca vium debate
dessanatureza.Gostariaqueasquestõesm enoresdo
Estado ou m aiores,ou quaisquerque sejam ,que não
são do interesse nacional,fossem discutidaslá.

Posso assegurar que o Governador Garibaldi
AlvesFilhonãodeixaráderesponderaqualquerpergun-
ta que se faça.Tenho aquidadosque m e foram ...

O Sr. Geraldo Melo (PSDB – RN)– Já devia ter
com eçado a responder.SenadorFernando Bezerra,
um a últim a interrupção.

O SR. FERNANDO BEZERRA (PM DB – RN)–
SenadorGeraldo M elo,eu pediria a V.Exªque,com o
Vice-Presidente que sabe o exercício do Regim ento,
ao usarda palavra m e pedisse licença,porque estou
com a palavra.

O Sr. Geraldo Melo (PSDB –RN)–Estoulhepe-
dindo a palavra hum ildem ente.V.Exªm e perm ite?

O SR. FERNANDO BEZERRA (PM DB – RN)–
Não precisava m e pedirhum ildem ente.No entanto,
concedo a palavra a V.Exª.

O Sr. Geraldo Melo (PSDB – RN)– Deixe-m e
pedi-la da m aneira com o eu quiser.V.Exªconcede a
palavra se quiser.

O SR. FERNANDO BEZERRA (PM DB – RN)–
V.Exªm e pediu um aparte,fezum discurso e não m e
deuoportunidadederesponder,interrom pendo-m eto-
dasasvezes.V.Exªtem a palavra para que eu possa
encerraro m eu discurso.

O Sr. Geraldo Melo (PSDB – RN)– É apenas
para dizerque,diante do que acabo de ouvir,fico pen-
sando que feio não é pegarUS$500 m ilhões do povo
do Rio G rande do Norte e destruirem seis m eses.
Feio é virà tribuna do Senado e contarisso ao Bra-
sil.

O SR. FERNANDO BEZERRA (PM DB – RN)
– SenadorG eraldo M elo,a aplicação dosrecursos
não foifeita da form a com o V.Exª está dizendo.
TenhodadosepossoforneceratodososSenadoresa
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exata aplicação dos recursos.O que m e trouxe a
esta tribuna foia defesa da honra do G overnadore
a dem onstração de com o foram aplicados os recur-
sos.Se isso não corresponde à verdade,V.Exªtem
vários cam inhos para fazeras contestações que qui-
ser.Naverdade,osUS$500m ilhõesnãoforam assim
tragados.Podem não tersido aplicados da m aneira
queV.Exªconsideream elhor.Estoufalandocom seri-
edade com V.Exª.

O Sr. José Agripino (PFL-RN )– SenadorFer-
nandoBezerra,V.Exªm eperm iteum aparte?Sereirá-
pido.

O SR. FERNANDO BEZERRA (PM DB – RN)–
Poisnão,SenadorJosé Agripino.Concedo o aparte a
V.Exªcom m uito prazer.

O Sr. José Agripino (PFL-RN)– SenadorFer-
nando Bezerra,falou-se aquiem passionalização de
tem a de província,da obrigação de V.Exªde se m ani-
festar,fatoscom osquaisconcordo.Até nem gostaria
queesseassuntoestivessesendotratadonem queeu
fosse obrigado a aparteá-lo.

O SR. FERNANDO BEZERRA (PM DB – RN)–
Nem fuieu que o iniciei.

O Sr. José Agripino (PFL-RN)– Quero reafir-
m ara intenção que vim os praticando há quatro anos
de,no interesse das causas do Rio Grande do Norte,
agirm ossem pre juntos,com o tem osfeito,e pretendo,
pela m inha participação pessoal,continuara fazê-lo.
Não serão debatesde província que nosapartarão do
interesse público do povo do Rio Grande do Norte.To-
davia,em nom e do interesse público do povo do Rio
GrandedoNorte,lam entavelm enteestá-se,nestem o-
m ento,debatendo.O que se discute no Estado do Rio
GrandedoNortenãoéseaCoserndeveriaounãoser
privatizada.Discute-se porque m ais de 500 m ilhões
dereaisforam gastosem tãopoucotem poe,principal-
m ente,em período de eleição.Nesse sentido,um pro-
cessodeinvestigaçãoestáem curso–um aCom issão
Parlam entarde Inquérito –,que já levantou fatos da
m aiorgravidade,com o,porexem plo a realização de
m uitas obras sem contrato;convênios feitos com m u-
nicípios em período proibido pela legislação eleitoral;
obrasfeitasequedesm oronam com otem po.Acredito
em V.Exª,SenadorFernando Bezerra,na sua boa in-
tenção e na sua seriedade.V.Exªdisse que o Gover-
nadoréum hom em sérioehonestonasuaconvicçãoe
que S.Exªnão se negaria a responderpergunta algu-
m a e em qualquerinstância.Ele já se negou porque
garroteouaCPIdaM erendaEscolar.Agora,nestem o-
m ento,no Estado do Rio Grande do Norte,a m áquina

do Governo,pelosseusDeputadosEstaduais,pressi-
onaparaqueaCPI,que,peloprazoregim ental,seen-
cerra no dia 11 de junho,sem terinvestigado 1/3 dos
fatos levantados,encerre-se,deixando a vernavios
todaaopiniãopúblicapotiguar.Estáem jogoointeres-
se da sociedade potiguar,que querver,com o V.Ex.ª
disse,os fatos apurados e as perguntas respondidas.
E aívaio m eu apelo.Acreditando na sua boa-fé e na
sua intenção de corroborarcom o interesse público do
RioGrandedoNorte,peço-lhequesem anifeste–ten-
do em vista que ainda falta m uito a serinvestigado –
pela prorrogação da CPI,para que os fatos todos se-
jam apuradosno âm bito do Rio Grande do Norte.Se a
TV Globo ou a TV Record vão lá noticiaros fatos do
m euEstado,queofaçam demotu proprio.Assum oo
com prom isso de não m ais debatereste assunto aqui,
deater-m eaoâm bitodoRioGrandedoNorte,calcado
em um a CPIque disponha de tem po e prazo,que não
seja garroteada,em asculada pela m aioria do Gover-
no.Eu pediria,em nom e da nossa união,do espírito
públicodoqualtodosparticipam os,queV.Ex.ªendos-
sasse a tese da prorrogação do prazo porpelo m enos
60dias,afim deque,visandoàverdadeeaointeresse
da sociedade potiguar,esta CPIcom pletasse o seu
trabalho.

O SR. FERNANDO BEZERRA (PM DB – RN)–
SenadorJosé Agripino,antesde m aisnada,agradeço
asreferênciaselogiosasque m e faz.Quero daro m eu
testem unhodequeV.Exªnuncasenegou,com oadver-
sário do Governo,a colaborare a contribuirpara que fa-
tosquevenham am udaroRioGrandedoNorteaconte-
çam .E,paraserjusto,nem V.Exª,nem oSenadorGeral-
do M elo,até agora,m anifestaram -se contrariam ente a
atosnoRioGrandedoNorte.Nãocabeam im ,Senador
José Agripino,proporou não a prorrogação de um a CPI
no Estado.Sabe V.Exª que o Governador Garibaldi
Alves Filho tem a m aioria na Assem bléia Legislativa e,
em nenhum instante,adotou qualquerposição que vies-
se a criarobstáculos na criação desta CPI.M uito pelo
contrário,entendeu,até num a posição que quero con-
cordarcom oSenadorPedroSim on,porquetodosnesta
Casa sabem com o com eçam as CPIs e não sabem
com o term inam .Havia na decisão do Governadorum a
certa ingenuidade em tudo isso.Asseguro que o Gover-
nadorGaribaldiAlvesFilhoquerverhonestam entetodas
asquestõesesclarecidas.E eujam aisconcordariaque
houvesse e,se forcom provado qualquerato que ve-
nhaaencobriradesonestidadedealguém ,nãoconta-
rá com m inha participação,absolutam ente.

Transm itireiao GovernadorGaribaldiAlves Fi-
lho a preocupação de V.Exª.A decisão da CPI, in-
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clusive tom ada com a concordância dele,deve ser
decidida no âm bito do Estado e não com m inha parti-
cipação.

Então,agradeço aosSrs.Senadores.

O Sr. Sérgio Machado (PSDB – CE) –
Concede-m e V.Exªum aparte?

O SR. FERNANDO BEZERRA (PM DB – RN)–
Ouço V.Exªcom m uito prazer.

O Sr. Sérgio Machado (PSDB – CE) – Sr.
Presidente,SenadorFernando Bezerra,falo aquina
qualidade de Líder do PSDB para,evidentem ente,
darsolidariedade ao nosso SenadorGeraldo M elo,
nosso representante da Bancada, que está
exercendo seu papelde representante do Estado do
Rio Grande do Norte,levantando todas as questões.
Jam ais,SenadorGeraldo M elo,posso concordarque
V.Exªdeixe a base do Governo,porque V.Exªfaz
parte do nosso Partido,e nós,em absoluto,podem os
concordar...

O SR. FERNANDO BEZERRA (PM DB – RN)–
Issonãovaiacontecer.Eunãoperm itiria.Sairiaeuda
Liderança.Isso é claro.(Risos)

O Sr. Sérgio Machado (PSDB – CE)– Eu não
poderia,jam ais,concordar.É um a questão nossa.V.
Exªdefendeu legitim am ente o seu papele osinteres-
sesdoseuEstado.Nãoconsigo...Com oscom entári-
os paralelos,fica difícilfalar.V.Exªagiu em defesa
dos interesses do Partido,em defesa dos interesses
do Senador Geraldo M elo. Então, a Bancada do
PSDB está inteiram ente solidária,SenadorGeraldo
M elo,com suas posições – e não pode serdiferente
–,e jam ais vam os concordarcom que V.Exªsaia.O
que querem os – e é o que o SenadorGeraldo M elo
quer,eoqueeuescuteidoSenadorJoséAgripino–é
o esclarecim ento dos fatos.Os fatos foram apresen-
tados e devem seresclarecidos.E é isto o que faz a
dem ocracia:esclarecer.É isso que nosinteressa a to-
dos nós.Então,SenadorGeraldo M elo,V.Exªtem a
solidariedade de toda a sua Bancada – falo aquiem
nom edetodososcom panheiros.Deform aalgum apo-
dem osaceitarasuasaídadoGoverno.Com obem dis-
se o Líderdo Governo,se tivesse que sair,ele sairia
antes disso. Não podem os concordar. Agradeço o
aparteconcedido.Vam oscontinuarnanossaluta.Cre-
io que o SenadorFernando Bezerra,depois de tudo
exposto,tem de colaborarpara que todososassuntos
sejam esclarecidos.É im portante,é um a necessidade
dodebatequetravam osnestatarde.O SenadorJader
Barbalho,com o Líderdo PM DB,m anifestou sua posi-
ção,com o cabe ao seu papelde Líder.E eu,com o Lí-
derdo PSDB,estou tam bém apresentando m inha po-

sição.E V.Exª,com oLíderdoGoverno,devecom pre-
enderquetem deunirtodaabasee,aosem anifestar,
tem delevarem contaqueédifícilaseparaçãodospa-
péis.E isso é m uito im portante,para que m antenha-
m osnossa base unida.

O SR. FERNANDO BEZERRA (PM DB – RN)–
Senador Sérgio M achado,agradeço.Apenas fiquei
com um a dúvida.Quando V.Exªse solidariza com o
SenadorGeraldoM elo,V.Exªofaztam bém porenten-
derque aquieu não poderia falarcom o Senadordo
m eu Estado.Isto é m uito im portante para m im ,Sena-
dorSérgio M achado.Creio que seifazera diferença
entre asduascoisas.

O Sr. Sérgio Machado (PSDB – CE)– Estou di-
zendo que V.Exª,com o Líderdo Governo,ao falar,
tem sem pre de levarem consideração a situação de
LíderdoGoverno,porqueissonãosesepara.Quando
se entra na política,não se separa a pessoa física da
pessoa jurídica,não se separa o papelque desem pe-
nham oscom o pessoa jurídica e o papelque desem pe-
nham os com o pessoa física.Essa separação,na políti-
ca,é im possível.V.Exªé o Líderdo Governo e,ao se
m anifestar,sem pre tem de levarem consideração esse
papel,com o eu,ao m e m anifestar,tenho sem pre de le-
varem consideração que sou Líderdo PSDB.O Sena-
dorJaderBarbalho,aosem anifestar,não esquece que
é Líderdo PM DB,com o o Presidente Antonio Carlos
M agalhães,quandofala,ofazcom oPresidentedoSe-
nadoFederal.Essespapéisnãopodem serseparados
nunca.

O SR. FERNANDO BEZERRA (PM DB – RN)–
O que V.Exªm e diz é que eu não tenho condição de
exerceraLiderançadoGoverno.Naverdade,Senador
Sérgio M achado,a argum entação esposada pelo Se-
nadorJaderBarbalho,m uitoclara,foideque,antesde
serLíderdo Governo,sou Senadorpelo m eu Estado.
E não abro m ão dessa condição.

Se V.Exªestivesse presente no princípio,teria
observado que fiz questão absoluta disso.Estou tra-
tando de um a questão que não é do Governo.Não diz
respeito ao Governo de Fernando Henrique Cardoso,
do qualm e sinto m uito honrado em serLíder.Não sei
nem setinham éritoparaisso;fuiconvocadoerecebia
convocação com o um a m issão.Não m istureias coi-
sas.Porisso não adm ito que elas sejam m isturadas.
Seeunãosoucapazdefazerentenderquepossofalar
com o Senadorpelo Rio Grande do Norte e posso falar
com o Líderdo Governo,quando necessário,não sou
digno de serlíderdo Governo.Certam ente,no m o-
m ento em que eu tivera convicção de que esses pa-
péis conflitam ,renunciarei.M as não entendo dessa
form a.
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Entendo a solidariedade de V.Exª ao Senador
Geraldo M elo nas posições que ele expõe em relação
ao Governo do Estado. O Senador Geraldo M elo
discutiuquestõesdoRioGrandedoNorte;eeutrateide
questões do Rio Grande do Norte. Não trateide
questõesdo Governo Fernando Henrique Cardoso.

M uito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Fernando
Bezerra, o Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Ademir Andrade, 2º
Vice-Presidente.

Durante o discurso do Sr. Fernando
Bezerra, o Sr. Ademir Andrade, 2º
Vice-Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pela Sra.
Marluce Pinto, Suplente de Secretário.

A SRA. PRESIDENTE (M arluce Pinto) –
Concedo a palavra ao nobre SenadorLuiz Estevão,
paraum acom unicaçãodeinteressepartidário,por20
m inutos,nos term os do art.14,II,“b”,do Regim ento
Interno.(Pausa.)

NaausênciadoSenadorLuizEstevão,concedo
a palavra ao nobre SenadorGeraldo M elo.

O SR. GERALDO MELO (PSDB – RN) –
Declino da palavra,SrªPresidente.

A SRA. PRESIDENTE (M arluce Pinto)– Com a
palavra o nobre SenadorPedro Sim on.

O SR.PEDRO SIM ON (PM DB – RS.Pronuncia
o seguinte discurso.Sem revisão do orador.)– Srª
Presidente, Srs. Senadores, nas duas últim as
décadas, a econom ia brasileira tem andado aos
arrancos. Depois de cada rápido ciclo de
prosperidade,tornam os a m ergulharem nova etapa
de estagnação.

Agora,com um aestabilidadequejávaiparacin-
coanos,épossívelcom eçarapensarem um novoci-
clodecrescim entoeconôm icosustentável.M as,para
atingirm osesse ponto,é preciso revertero significati-
vo déficitem contas correntes apresentado nos últi-
m osanos,notadam entede1994atéosnossosdias.

Com osesabe,asContasCorrentesdoBalanço
de Pagam entos com põem -se basicam ente de dois
itens:aBalançaCom ercialeaBalançadeServiços.A
prim eira incluias exportações e as im portações de
m ercadorias.A Balança de Serviços,com o o nom e já
diz,com preende o com ércio de serviços,entre os
quais viagens internacionais,transportes,seguros,
rendas,capitais,royalties e patentes.

Um a vez que nosso déficit em Serviços é
histórico e crônico – pois está relacionado com a
posição periférica que ocupam os no sistem a
capitalista internacional –, todas as atenções se
voltam para a produção de superávits significativos
na Balança Com ercial,o que significa dizerim portar
m enose exportarm ais.

Do com portam ento de nosso setorexportador
dependerá, portanto, a possibilidade de o País
inserir-se de form a com petitiva na econom ia
cham ada globalizada.É porm eio das exportações
que se adquirem as divisas necessárias para as
im portações im prescindíveis e a dim inuição da
enorm e dívida externa do nosso Brasil.Ao longo de
nossa história,a dívida externa tem sido um fatorde
vulnerabilidade, de dependência, além de sinal
eloqüente de nosso atraso.No dia em que o Brasil
conseguirlivrar-se da posição incôm oda de devedor
atolado em com prom issos externos e pagador de
cifrasbilionáriasem juros,terá dado o prim eiro passo
para se alinharentre asnaçõescentrais.

Infelizm ente,no afã de incluir-se num m undo
desenvolvido, o Brasil tem insistido na estratégia
errada, cada vez aprofundando m ais sua
dependência financeira em relação aos países
hegem ônicos.Assim ,em vez de serm os levados ao
status de nação de prim eira linha, em préstim os
sucessivos nos têm afundado ainda m ais no poço
obscuro dasnaçõesperiféricas.

No m om ento, certam ente por conta da
desvalorização da nossa m oeda,há um a tendência
de m elhorara balança com ercial,e isso já se pode
observar na dim inuição considerável das nossas
im portações.Do outro lado,as exportações,em bora
necessitem de m ais tem po para reagir porque
sem pre envolvem a retom ada de contratosa m édio e
longo prazo,com eçam a aum entar.

Todavia,a razão do m eu discurso é a de não
poderm os apoiar-nos exclusivam ente em
instrum entos cam biais para prom over as
exportações,m esm o porque o novo regim e cam bial,
caracterizado pela livre flutuação da m oeda com
intervenções esporádicas do Banco Central,deixe
m argem a grande incerteza.Hoje,o câm bio pode
estarligeiram ente desvalorizado;am anhã,pode vira
valorizar-se novam ente. Além do m ais, o câm bio
desvalorizado com o estím ulo às exportações,
largam ente utilizado nos últim os anos da década de
70edetodaadécadaseguinte,éfatorquealim entaa
inflação. Por isso não m ais nos serve, já que a
sociedade brasileira rejeita a instabilidade.
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Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para
estim ular ainda m ais nossas exportações
precisam os: prim eiro, dim inuir o cham ado Custo
Brasil – é verdade – que tem origem na nossa
infra-estrutura insuficiente,nos m eios de transporte
inadequadose no sistem a portuário ainda deficitário,
ainda ineficiente; segundo, reduzir os tributos
incidentes sobre o produto nacional, algo que
poderem os fazer já, durante a reform a tributária;
terceiro,am pliarfinanciam entos de longo prazo no
setorexportador,com jurosadequadosecom patíveis
com os vigentes lá fora; quarto, increm entar a
propaganda de produtos brasileiros no exteriorpor
m eio de publicidade e na presença dos nossos
produtos nas feiras internacionais e,quinto,porfim ,
ainda um a outra m edida que considero a m ais
im portante de todas:é preciso lutarde form a m ais
agressiva para derrubar as barreiras tarifárias e
não-tarifárias às nossas exportações, que são
erguidas pelos países desenvolvidos da Europa,
pelosEstadosUnidose pelo Japão.

SrªPresidente,Srs.Senadores,m uitoscriticam
a abertura com ercialbrasileira do início dos anos 90
com o excessivam ente brusca.Eu sou um deles.Não
resta dúvida de que seria desejávelque a abertura
fossem aisgradual,em etapasm aisprogram adas.Eu
penso dessa form a.M as,em bora essa crítica tenha
sentido – e acredito que ela tenha sentido ,é de
reconhecer-se que, em term os econôm icos, nós,
hom enspúblicos,tem osde lem brarque,ao lado das
razões da natureza econôm ica, há as razões de
natureza política.

O Sr. Luiz Estevão (PM DB – DF)– Senador
Pedro Sim on,V.Exªm e perm ite um aparte?

O SR. PEDRO SIMON (PM DB –RS)–Poisnão.

O Sr. Luiz Estevão (PM DB – DF) – Nobre
SenadorPedro Sim on,peço este aparte a V.Exªpara
parabenizá-lopelodiscurso,querefleteem m uitoboa
hora a situação em que vive a econom ia brasileira
que, durante os últim os anos, assistiu ao
extraordinário m ercado consum idordo nosso País,
um dosm aioresdo m undo,um dosm aiscobiçadose
disputados,com quase 180 m ilhões de potenciais
consum idores, ser invadido por toda espécie de
produtosdo m undo inteiro,num a situação paradoxal.
Um país com um a brutal necessidade de gerar
em prego com o o Brasil, ao invés de proteger a
indústria nacionale a agricultura, beneficiando as
exportações e o consum o interno, resolveu
escancarar as suas portas para o m undo inteiro,
deixando desprotegidos, para enfrentar um a
concorrência predatória, os nossos industriais e

agricultores brasileiros. Até o presente m om ento,
apesar do superávit experim entado pelas contas
externas do nosso com ércio,no m ês de m aio,esse
núm eroém uitoinferioraopreconizadopeloGoverno,
nos com prom issos que assum iu com os órgãos de
crédito internacionais.Portanto,acredito que o Brasil
deva até este m om ento saldardepressa um a dívida
que tem ,no sentido de estim ularasexportações,por
m eio dos m ecanism os defendidos por V. Exª –
tributários, de crédito, de dim inuição do cham ado
Custo Brasil,sem o qualcontinuarem os assistindo
lam entavelm ente ao País não ter oportunidade de
desfrutaroaperfeiçoam entodesuaindústriaedesua
agricultura.Parabéns,portanto,pelam anifestaçãode
V.Exª.

O SR. PEDRO SIMON (PM DB – RS) –
Agradeço o aparte de V.Exª,o qualcoloca a situação
em seu devido lugar.Quando um país que precisa
produzire exportarim porta o que não é necessário,a
conseqüente resposta a isso é a perda da
m ão-de-obra,de em prego e de divisas.

Por que essa econom ia foi tão brusca? A
verdade é que,em razão da im ensa força política do
em presariado paulista,representado pela poderosa
FIESP, dificilm ente a abertura com ercialteria sido
feita, caso não fosse apresentada com o um fato
consum ado.Ninguém pode negarque grande parte
do em presariado nacionalacostum ou-se a viverem
um Estado protegido por alíquotas de im portação
altas,tendo,m uitas vezes,m ercado cativo im une à
concorrência e, além de contar com em presários
despreocupadoscom a concorrência internacional.E
aítem os preços altos e,m uitas vezes,não com os
m elhoresprodutos.

Nesse aspecto,a abertura com ercial,de certa
form a,àprim eiravista,favoreceuoconsum idor.Essa
am pla categoria era form ada pelos cidadãos que,de
certa form a,eram negligenciados.Então,vem os,de
um lado,o em presariado,despreocupado com a con-
corrênciaetendoum m ercadocativo;deoutrolado,o
consum idor,felizporque,com aentradadoprodutointer-
no,opreçobaixava.E Governoestavadespreocupadocom o
objetivofinal,quenaverdadedeveriaserestimularoempresaria-
dobrasileiroamelhoraraqualidadeediminuiropreçodospro-
dutos,enãofacilitaraoextremo–comofacilitou–asimportações
noBrasil.

Contudo,também écertoqueaaberturacomercialjamais
poderiatervindoacompanhadadosjurosmaisaltosdomundoe
docâmbiovalorizado.Isso,sim,foifatalpara muitasde nos-
sasempresas,mesmo aseficientes,mesmo asmodernas,
mesmoasquetinham condiçõesdeconcorrercom asláde

JUNHO 1999 ANAIS DO SENADO FEDERAL 298



fora.A taxa de juros fez com que perdessem essa
concorrência.

SrªPresidente,voltando ao tem a das barreiras
com erciais existentes nos países desenvolvidos,eu
diria que,definitivam ente,devem osserm aiscom pe-
tentesem negociaçõescom erciais,de form a a levan-
tartais barreiras,lutarcontra elas,não aceitá-las de
cabeça baixa com o m uitas vezes aceitam os.Tem os
sido pouco eficientesnesse particular.

Alíquotas de im portação altíssim as e barreiras
não-tarifárias – com o regulam entos sanitários,fitos-
sanitários,de saúde anim al– im pedem a entrada de
produtosbrasileirosnosm ercadosdospaísesdesen-
volvidos,produtosim portantesem nossapautadeex-
portação, com o aços, calçados, carne e produtos
agrícolas em geral,especialm ente frutas,açúcar,ál-
cooletílico,fum o e suco de laranja.

Em entrevista concedida à Folha de S.Paulo,o
econom ista am ericano Gary Hufbauer,pesquisador
do Instituto de Econom ia Internacionalde W ashing-
ton,afirm a que o protecionism o dos Estados Unidos
custaaoBrasilUS$6bilhõesporanoem exportações
não realizadas,considerados apenas três produtos:
laranja,açúcare aço.Repito:o protecionism o dos
Estados Unidos custa às nossas exportações,por
ano,o prejuízo de US$ 6 bilhõessó em trêsprodutos:
laranja,açúcare aço!E elesfazem isso com a m aior
“caradepau”,dizendoqueestãoprotegendoaindús-
tria deles e que se dane o Brasil,e que se danem as
regrasinternacionais.

Asautoridadesbrasileirasdeveriam fazerrecla-
m ações m ais contundentes contra o protecionism o
nos Estados Unidos,levando inclusive essas recla-
m ações até a Organizações M undialdo Com ércio
(OM C).M asoBrasilnãoreageporque,com odizodi-
tado,“quem tem telhado de vidro não pode jogarpe-
dra nostelhadosalheios”.

Dou com o exem plo a im portação de autom óve-
is,que já foitaxada pornós em 63% ,em m édia,em
1996,e hoje é taxada em 35% ,tam bém em m édia.
Isso sem dizerque nosso regim e autom otivo,ao vin-
culardiferentesalíquotasde im portação de carrosao
desem penho exportador das m ontadoras, agride
frontalm ente as norm as da OM C.Não foiporoutro
m otivoquetivem osquefazerconcessõesaoJapãoe
àCoréia,com oestabelecim entodecotasdeim porta-
çãocom taxasreduzidasparaosautom óveisproveni-
entesdessesdoispaíses.

Não obstante,é público e notório que alguns
dosnossosprodutossão gravados,nosEstadosUni-
dos,com taxasestratosféricas,tudo para protegeros
produtores nacionais do m ercado que se autopro-

clam aom aislivredom undo.Tam bém éprecisoressal-
tarque a política com ercialnorte-am ericana tem se ca-
racterizado,nasduasúltim asdécadas,porum crescen-
te recurso a m edidas unilaterais,em totaloposição às
regrasda OM C e à legislação que segue o princípio da
extraterritorialidade,tam bém inaceitável.M as a utiliza-
ção de barreiras não-tarifárias às im portações não é
exclusividade norte-am ericana – a Europa e o Japão
aspraticam com igualem penho.

Quanto às barreiras tarifárias,obtive inform a-
çõesdesencontradassobre qualseria a alíquota m é-
dia de im portações existentes nos Estados Unidos.
Encontrei3% ,4,5% eaté24% .Nãoseiqualéacorre-
ta.

O Brasil,do finaldosanos80 para cá,evidente-
m ente sofreu um processo significativo de abertura
com ercial.Em 1989,nossa tarifa m édia de im porta-
ção era de 35,9% .Hoje,situa-se em torno de 13% .

Quais são nossos produtos que recebem taxa-
ção absurda ao entrarno m ercado norte-am ericano?
Citareialgunsdeles.Preparadosà base de frutassão
taxados,em m édia,em 9,9% e têm tarifa m áxim a de
15% .Calçadostêm um a tarifa m édia de 14,7% e m á-
xim a de 48% .Em relação a tubosde aço,há um a so-
bretaxa contra o dumping de 125% .Chapas de aço
são gravadascom 109% de sobretaxa contra o dum-
ping,m ais44% de direito com pensatório.O suco de
laranja é altam ente taxado – não seiexatam ente em
quanto – o que inviabiliza sua exportação para os
Estados Unidos.Cada tonelada de laranja tem que
pagarUS$456,00 de im posto,o que representa 86%
de seu preço final.As tarifas para o fum o brasileiro
podem chegara 355% .As barreiras não-tarifárias,
porsua vez,atingem as exportações de frutas,de
carnes,de tabaco,de açúcar,de álcooletílico,de
chocolate e de suco de laranja.

Enfim ,basta dizerque,de 1990 a 1996,nossas
exportaçõesparaosEstadosUnidoscresceram 9,84% ,
enquanto nossasim portaçõesdaquele paíscresceram
59,53% .Srs.Senadores,vejam bem :nossas exporta-
ções aum entaram em 9,84% ,o que im portam os dos
EstadosUnidosaum entou em 59,53% !

Sr. Presidente, parte dessa disparidade de-
ve-se ao período de valorização cam bialporque
passam os,m asoutra parte deve-se pura e sim ples-
m ente à dificuldade que nossas exportações têm
encontradoparapenetrarnocom ércioam ericano.Essa
sobretaxa,essa fórm ula odiosa de osam ericanos
im pedirem aentradadosnossosprodutosnoseuPaís.

Q uanto ao crescim ento do com ér-
cio bilateraldo B rasil com a E uro-
pa, a situação é ainda m ais dra-
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m ática. N a s p a la vra s do P residente
Fernando H enrique Cardoso,proferidas em re-
cente encontro do M ercosulcom a União Européia,
realizado no Rio de Janeiro,as exportações do M er-
cosulcom a União Européia,de 1990 para cá,au-
m entaram 25% ,enquanto im portações provenientes
da União Européia para o M ercosulaum entaram –
pasm em !– 247% .

Os países-m em bros da União Européia prote-
gem seu m ercado m ediante um cipoalde norm as que
constituem barreiras não-tarifárias e que abarcam im -
portaçõestanto de produtos prim ários quanto de m a-
nufaturados.Seria cansativo descrevê-lostodos.

O que m aischam a a atenção no caso da União
Européia,porém ,é a alta tarifa m édia que incide so-
bre asim portaçõesde produtosagrícolas– 38,1% –,
bem com o os pesados subsídios concedidos aos
seus agricultores,dentro do regim e da Política Agrí-
cola Com um (CAP).Estim a-se que ossubsídioscon-
cedidos aos agricultores da União Européia consu-
m am cerca de US$160 bilhões porano!Repito para
quem não ouviu bem :os subsídios aos agricultores
da União Européia constituem a cifra de US$160 bi-
lhõesporano.

No que se refere ao Japão,a tarifa m édia de im -
portação para os produtos brasileiros é ainda m aior
do que no caso da União Européia:79% .

Entre ospaísesdesenvolvidos,o Japão é segu-
ram enteom aisfechadoàsim portaçõesestrangeiras,
sendo ainda m uito forte naquele paísa convicção de
que a proteção do m ercado interno é necessária para
prom overo desenvolvim ento,poisessa estratégia foi
parte integrante do êxito alcançado poraquela na-
ção neste século.Há de se notar,no entanto,que o
m ercado japonêsnão é tão im portante para a econo-
m ia brasileira quanto o são a econom ia nor-
te-am ericana e a econom ia do M ercado Com um Eu-
ropeu.

SrªPresidente,encerro aquieste discurso.Não
sem antes repetirque o Brasilprecisa serm ais ativo
nas negociações com erciais com as nações desen-
volvidas.Não podem os assistirim passíveis à persis-
tência das barreiras existentes às nossas exporta-
ções,enquanto nosso m ercado é inundado pela pro-
dução estrangeira,m uitasvezesde péssim a qualida-
de e com preçossubsidiadosna origem .

É necessário,porexem plo,que o Itam aratym e-
lhorse aparelhe para defenderosinteressesdo País
nas m esas de negociação com ercial.Apesarda boa
form ação generalista dos diplom atas brasileiros,há
poucosespecialistasem com ércio exterior.Tem osde
form aresses quadros que são absolutam ente indis-

pensáveis.Cum pre tam bém que com ecem osa levar
para essas negociações não apenas funcionários do
Estado,m astam bém representantesdosetorprivado
exportador.Assim procedem osEstadosUnidose os
paíseseuropeus,com ótim osresultados.

Agora,nofinaldesteano,serárealizadoem Se-
attle,nosEstadosUnidos,a próxim a reunião m iniste-
rialda OM C.É um a boa oportunidade para o Brasil
inaugurar um a nova postura no com ércio exterior,
m ais agressiva,m ais com petente,m ais consciente
de seus interesses com erciais.Devem os pressionar
para que haja um a com pleta liberalização do com ér-
ciodosprodutosagrícolas,em um anovarodadam ul-
tilateralde negociações com erciais,o que m uito nos
beneficiaria se acontecesse,já que contam os com
váriasvantagenscom parativasnessa área.Já existe
um a coalizão de países exportadores de produtos
agrícolas – o cham ado Grupo de Cairns – do qualo
Brasilfaz parte,que desde a Rodada Uruguaitem
pressionado os países desenvolvidos no sentido de
reiteraressapressão,aoladodeArgentina,Austrália,
Nova Zelândia e outrospaíses.

Por fim , nossos produtores deveriam lançar
m ão com m ais freqüência da nossa legislação anti-
dumping que existe no País.Da m esm a form a,te-
m os de contarcom m aiornúm ero de fiscais para ga-
rantiro cum prim ento de outra legislação de apareci-
m ento recente:a que estabelece norm as sanitárias,
fitossanitárias e de saúde anim alpara a im portação
de produtosagropecuários.Aprendam oscom ospaí-
ses desenvolvidos e saibam os utilizarcom inteligên-
cia barreiras não-tarifárias de im portações,quando
isso nosforconveniente.

Pode serárido o tem a,SrªPresidente,m as m e
parece oportuno,num a hora em que tem os que en-
tenderqueocham adom undoglobalizadonãoéaqui-
loquealgunsliberaisnossosim aginavam :abrim osas
portas,e a econom ia m undialcuidará do nosso de-
senvolvim ento.Pelocontrário,ocham adom undoglo-
balizado,se não nos derm os conta,se fizerm os só o
que o Brasilfez,abrirsuas fronteiras e passara ser
um a espécie de paraíso do capitalestrangeiro,um a
espécie de País que abriu as portas à im portação de
produtos de onde bem viessem ,independentem ente
do prejuízo que pudesse causarao produto nacional,
dá no que deu.

Liberalism o,sim ;nada de protecionism o,sim .
M as ninguém protege m ais o agricultor do que os
EstadosUnidosou a Europa.A Europa,com a m aior
tranqüilidade,subsidia para,inclusive,terharm onia
entre o povo que vive no cam po e o que vive na cida-
de;para que o povo que vive no cam po possa
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produzirtranqüila e serenam ente.São bilhõesde dó-
laresque o produtorrecebepeloseuproduto.Elepro-
duz,o m ercado paga um ,e m uitas vezes o Governo
banca m aisum .Com o que ele ganha em excedentes
e em outros produtos,na indústria e no desenvolvi-
m ento,elebancaasuaagricultura,porquesabequeé
im portante.É im portante porque o seu povo precisa
com er;éim portanteporqueoseupovoprecisaviver;é
im portante porque o seu interiorprecisa sertranqüilo,
desenvolvido,precisa produzir,avançare precisa ficar
no interior sem angústia.É im portante até produzir
m ais do que precisa.Reparem que a Europa produz
agricultura m ais do que necessita e exporta para os
países em desenvolvim ento pela m etade do preço,
porque subsidia e porque acha m uito m elhorisso do
quefaltaralim entosouterquecom prá-losnoexterior.

Enquanto isso,nós que gastam os fortunas para
Proer,bancose em préstim osaosm aisvariadosseto-
reschoram osm inguadam ente quando tem osque dar
um auxílio,porm enorque seja,exatam ente ao setor
m aisim portante que é a agricultura,que é,no Brasil,o
setorque pode m aiscrescere se desenvolver.Nas80
m ilhõesdetoneladasqueproduzim os,podem osavan-
çar,para nos transform arm os no grande celeiro da
agricultura m undial.

Eraissoque,nestefinaldetarde,considereiobri-
gação pronunciar,agradecendo a gentileza de V.Exª.

M uito obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (M arluce Pinto)– Não há
m aisoradoresinscritos.

O SenadorM aguito Vilela enviou à M esa propo-
sição que,em face do disposto no art.235,inciso III,
alínea a,do Regim ento Interno,será lida na próxim a
sessão.

A SRA. PRESIDENTE (M arluce Pinto)– OsSrs.
Senadores Carlos Bezerra,Lúcio Alcântara,Franceli-
no Pereira,M aguito Vilela,João Alberto Souza e Car-
losPatrocínio enviaram discursosà M esa para serem
publicados na form a do disposto no art.203 do Regi-
m ento Interno.

S.Exªsserão atendidos.

O SR. CARLOS BEZERRA (PM DB – M T)– Sr.
Presidente,SrªseSrs.Senadores,em 27deabrilpas-
sado,apresenteiprojeto de leia esta Casa,estabele-
cendonorm asparaadestinaçãofinaldegarrafaseou-
tras em balagens plásticas,ao encontro do relevante
propósito de preservação do m eio am biente,ao lado
de propiciara estruturação e form alização de um a ati-
vidade econôm ica alternativa,que já se encontra dis-

sem inada entre as populações de m ais baixa renda
em nosso país.

No referido projeto,estabelece-se que são soli-
dariam ente responsáveis pela destinação final,am bi-
entalm enteadequada,degarrafaseoutrasem balagens
plásticas,os produtores,distribuidores,im portadores e
com erciantes de bebidas de qualquernatureza,óleos
com bustíveis,lubrificantesesim ilares,cosm éticosepro-
dutosdehigieneelim peza,bem com oaquelasfabrican-
tesdascitadasem balagens.

As destinações finais am bientalm ente adequa-
das,em m inha opinião,são a reciclagem para a fabri-
cação de em balagensnovasou de m ateriaispara ou-
tro uso econôm ico,ou ainda a reutilização das garra-
das e outras em balagens plásticas,respeitadas as
restriçõesestabelecidaspelosórgãosde saúde.

Igualm ente, propugnei pela com provação da
existência de centrospróprios,ou pela contratação de
serviçosde terceirospara recom pra e reciclagem das
em balagens produzidas ou utilizadas, com o
pré-requisito para a obtenção ou renovação de licenci-
am ento am bientala que estejam obrigados todos os
responsáveis.

Ainda no m esm o sentido,o projeto obriga que
parte dos recursos financeiros utilizados em veicula-
ção publicitária dosprodutoscitadosdeverá serdesti-
nada à divulgação de m ensagenseducativascom vis-
tas a com batero lançam ento de lixo plástico em cor-
posd’água,inform arsobreoslocaiseascondiçõesde
recom pra das em balagens plásticas e estim ulara co-
leta dasem balagensplásticaspara reciclagem .

Finalm ente,a proposta proíbe o descarte de lixo
plásticonosolo,em corposd’águaouem qualquerou-
trolocalnãoprevistopeloórgãom unicipalcom petente
de lim peza pública,sujeitando-se o infratora m ultase
outraspenalidades.

O im pacto am bientaldo lixo plástico decorre de
vários fatores:a sua lenta degradação na natureza,o
volum e acum ulado em locais inadequados,a negli-
gência ou a incapacidade de órgãos m unicipais na
gestão dos resíduos sólidos,a lenta im plantação da
cultura da reciclagem em nosso país,a com eçarpela
coleta seletiva,e a falta de um a legisçação adequada
que crie deverese oportunidadespara osagentessoi-
ais e econôm icos diretam ente vinculados ao proble-
m a.

O sdadossobre o assunto,Senhorase Senho-
res,Senadores m ostram sua relevância crescente.
Em 1997,foram produzidas no Brasil121 m iltonela-
das de plástico PET,utilizado em em balagens,das
quais 15% foram recicladas.Nos Estados Unidos,
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no m esm o ano,a taxa de reciclagem foide 40% ,totali-
zando 760 m iltoneladas do m ontante aproxim ado de
1,9 m ilhõesde toneladasproduzidasnaquele país.

Enquanto o m ercado m undialpara reciclagem de
plásticosseexpande,em nossoPaísessem aterialain-
da é,m ais do que tudo,fatorsignificativo de poluição
am bientaledeagravam entodeproblem asurbanoscrí-
ticos,com o porexem plo as enchentes.É conhecido o
decisivo papelque em balagens plásticas dispostas de
form a irresponsáveis têm no entupim ento de bueiros,
canalizações e no assoream ento dos corpos d’água,
im pedindo a canalização e o escoam ento de m aiores
volum esde águas.

Deve-se considerarque a dem anda porplásticos,
deum aform ageral,vem aum entandoentrenós.A indús-
tria de em balagens plásticas é hoje um a das de m aior
crescim entonoPaís,projetando-se,atéoano2000,um a
taxa de crescim ento de 9% ao ano.

Só na com posição do lixo dom iciliarna cidade de
São Paulo,em 1998,o plástico correspondia a 22,9% ,
perdendoapenasparam atériaorgânica,querespondia
porquase m etade do volum e total.

O aum ento da dem anda m ostra que é urgente,
porpartedepoderespúblicos,fornecedoreseusuários,
prevenirosgravesdanosam bientaise à saúde hum a-
na,que são a contrapartida da praticidade e da econo-
m ia do plástico.

Algunsconceitossão hoje im prescíndíveisao bom
encam inham entodesoluçõesparaadestinaçãodosresí-
duossólidos,especificam ente osplásticos.

Em prim eirolugar,im põe-seaeducação,tantode
agentes econôm icos quanto da população em geral,
para reduzira quantidade de lixo gerada,reutilizare re-
ciclarsem prequepossível,além dem inim izarem esm o
elim inara disposição inadequada de em balagensvazi-
as.

Em segundo lugar,conform e já acontece em paí-
sesavançados,é preciso considerarque a responsabi-
lidade do produtorou fornecedornão se esgota no m o-
m ento da geração do produto,m as deve acom panhar
seu ciclo de vida até a destinação finalam bientalm ente
adequada de seusresíduos,obrigando-o legalm ente a
responderportaistarefas.

M uitas vezes,os avanços tecnológicos,com o a
introdução das garrafas tipo PET,fazem com que as
em presasaum entem seuslucros,reduzam seuscustos
e ganhem em agilidade,transferindo porém ,para a po-
pulação,osônusdecorrentesdocrescim entoexponen-
cialdo lixo.

A cham ada responsabilização pós-consum o,es-
pecialm enteim portantenocasodeprodutosdealtopo-

derpoluente,tais com o baterias,pilhas e em balagens
plásticas,é um passo im portante,poisenvolve o forne-
cedornasoluçãodeum problem ainerenteaoproduto.

NosEstadosUnidoseCanadá,acoletaparaare-
ciclagem de garrafas com o plástico PET já acontece
desde o com eço dosanos80,inicialm ente para enchi-
m ento de alm ofadas.Com a m elhoria do m aterial,ou-
tras aplicações surgiram ,em tecidos,lâm inas e garra-
faspara produtosnão alim entícios.

Jánosanos90,oPET recicladopassouaserutili-
zado tam bém em em balagens de alim entos,havendo
aindainúm erasrestriçõesquantoaopotencialdeconta-
m inação de diversos com ponentes desse reciclado,o
quedevetam bém m erecerespecialatençãodasautori-
dadesda vigilância sanitária.

Segundo dados do CEM PRE – Com prom isso
Em presarialpara Reciclagem ,a reciclagem dasem ba-
lagensPET usadasem refrigerantesestáem francaas-
censão no Brasil,inclusive em novas aplicações,tais
com o cordas e fios de costura,carpetes,bandejas de
frutase até m esm o novasgarrafas.

A Associação Brsaileira de Fabricantesde Em ba-
lagensPET inform a,no entanto,que ainda existe ocio-
sidadenabaseindustrialinstaladaparareciclagem des-
se produto,principalm ente pela inexistência de coleta
seletivaedeum alegislaçãoadequada,com oaqueora
se propõe.

No caso específico de m eu Estado,o M ato Gros-
so,que presum o seja idêntico ao de diversasUnidades
da Federação em que haja predom inante atividade
agropecuária,oproblem aseestende,deform apreocu-
pante,àárearural,jáque,juntoàpoluiçãopelaem bala-
gem ,tem osanecessidadedeespecialatençãoparaos
resíduosdosprodutosnelascontidos,norm alm ente de
alto podertóxico.

Aoladodisso,adesinform açãoquecaracterizaas
populações de m ais baixa renda e de m enorgrau de
instrução deve sercom batida pelosfornecedorese pe-
lasautoridadesm unicipais,m aisdiretam ente conhece-
doras das peculiaridades e possibilidades de cada co-
m unidade.

Nessesentido,ecom ocom plem entoàiniciativale-
gislativa,considero fundam entalo lançam ento de am pla
cam panhadesensibilização,com m anuaisdeorientação
para utilização alternativa de em balagensvazias,em qui-
osques,viveiros,hortase outroscenários,bem com o na
confecção de artefatose utensílios.

Porexem plo,aconfecçãodebandeirasnacionais
com em balagensvazias,sobre a qual tem sido re-
centem ente apresentada am pla divulgação na m í-
dia,poderia ser um m ote de com prom etim ento da
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sociedade,principalm entenom eioestudantil,paraane-
cessidade de encarara questão de form a m ais conse-
qüente.

Um a bandeira de plástico,com m ensagens de
alerta,em cada curso d’água,ruralou urbano,seria
um m ovim ento de alta visibilidade e intensidade,com -
patível,inclusive,com o m om ento em que se vão co-
m em orar os quinhentos anos do descobrim ento do
Brasil.

O projeto ora apresentado busca colaborarpara
um significativoavançonotratam entolegaldaquestão
exposta,porm eio da consagração do princípio da res-
ponsabilização pós-consum o do fornecedorde garra-
fase outrasem balagensplásticas,ao lado do incenti-
vo à reutilização e a reciclagem dasm esm as.

Nãopoderiadeixardem encionarqueosdisposi-
tivos constantes do texto basearam -se em proposta
apresentada pelo Deputado Fernando Gabeira à Câ-
m aradosDeputados,em 1997,einfelizm entearquiva-
da ao finalda legislatura passada.

Esseéum tem a,Sr.Presidente,sobreoqualde-
ve-se insistir,dadasasprofundasrepercussõespositi-
vas que um a legislação m oderna poderá trazertanto
do ponto vista am bientalquanto para as atividades
econôm icaseparaam elhoriadaqualidadedevidada
população brasileira.

Assim ,conto com o apoio dosilustresParlam en-
tares para que,com sua colaboração no aperfeiçoa-
m ento da proposta,possa o Congresso Nacionalofe-
receràsociedadebrasileiraom elhorinstrum entopos-
sívelpara o trato legalde tão im portante m atéria e,
pela relevância do tem a,perm ito-m e solicitaraosilus-
tresparesoapoiam entopara atram itaçãodeurgência
que o projeto deve m erecer.

Era o que tinha a dizer.

M uito obrigado.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE)– Sr.
Presidente,SrªseSrs.Senadores,asegurançaglobal
da população,hoje um ram o das relações internacio-
nais,vem ,há m ais de 200 anos,preocupando os es-
pecialistasno assunto,em todo o m undo.Osdebates
centraisgiram em torno do indivíduo na sociedade,da
raçahum ana,dom undonatural,daigualdadeedajus-
tiça para todos.O tem a centraldosestudosé a sobre-
vivência.

A preocupação com a segurança globalcresceu
após o térm ino da Segunda Guerra M undial.Im pu-
nha-seencontrarum aform adeproteçãoaoscivisque
se encontrassem em território ocupado.Em 12 de
agosto de 1949,foiassinada a Convenção de Gene-

bra relativa à Proteção dasPessoasCivisem Tem po
de Guerra.

Com o fim da Guerra Fria,intensificaram -se as
pesquisassobream atéria,àprocuradeum novotipode
sociedade internacional.Várias Universidades criaram
cadeiras específicas ou organizaram grupos de estudo
para encontrarum a solução que garantisse às popula-
çõescondiçõesm ínim asde segurança.

A Universidade de Cam bridge,na Inglaterra,cri-
ou o Program a de Segurança Globalque,hoje,con-
centra-se no Instituto de Negócios Internacionais
(Chatham House)daUniversidadedeLondres.O dou-
torKennedy Graham ,de Cam bridge,trouxe-nos um a
m elhorcom preensão do assunto,substituindo o con-
ceito de interesse nacional,ou m esm o internacional,
para interesse planetário, cujos bens com uns vêm
sendo degradados.

É ainda Graham quem diz que “o interesse pla-
netário vitaldeve seralcançado com a integração físi-
cadaterraesuaproteçãocontraum am udançaantro-
pogênica”.E cita com o exem plosde interesse vitaldo
planetaaestabilizaçãoclim ática,oproblem adacam a-
da estratosférica de ozônio e a necessidade de um a
estratégica estabilidade que leve a graus m ínim os as
arm asque podem provocardestruição em m assa.

Outros setores envolvidos no assunto conside-
ram queopontoprim ordialparaseatingirasegurança
globalda população reside no estabelecim ento de no-
vos conceitos éticos,de um a nova ética universalde
sobrevivência.Todos,porém ,são unânim es na pre-
m ência de novas m edidas para,ao m enos,viverm os
em relativa tranqüilidade m undial.

Antesdostrágicosacontecim entosque assolam
om undo,com oatristeelam entávelguerranaIugoslá-
via,a Organização das Nações Unidas (ONU)publi-
cou um relatório,tratando de oportunidadesraras,que
consistiam em um aagendaparaapazeodesenvolvi-
m entoeqüitativo,equeprocuravaestabelecerum aco-
nexão entre ostem aspaz,dem ocratização,em prego,
segurançaalim entar,desenvolvim entohum anoem eio
am biente.

A queda do M uro de Berlim e o fim do apartheid
na África do Sulfaziam a ONU pensarque m uitospro-
blem as m undiais seriam resolvidos com o tem po.
Entretanto,osnovosconflitos,vieram m ostrarqueain-
terferência de poderosos pode vira sercatastrófica
para populações inocentes que estão sendo m assa-
cradasporum ladoepelooutro,deixandolongeosso-
nhos de visionários de um a segurança globalpara a
população em pouco tem po.
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Asconseqüênciasdacriseeconôm icam undial,o
crescim ento da pobreza,o colapso do Leste Europeu,a
fom e,asdoenças,o aum ento da violência,o desem pre-
go,especialm entenaAm éricaLatina,sãocausasgraves
que im pedem o estabelecim ento da segurança global.
As form as dem ocráticas de governos são essenciais
para a paze a estabilidade social,para a proteção dos
direitos hum anos,para o desenvolvim ento da econo-
m ia e para o bem -estarsocial.

Podem os dizer que foia Revolução Francesa
que,pela prim eira vez,cuidou da segurança globalao
proclam aros direitos inalienáveis do hom em à honra,
dignidade,liberdade e resistência à opressão.Posteri-
orm ente,a Declaração Universaldos Direitos do Ho-
m em ,aprovada pela Assem bléia Geralda ONU,em
10dedezem brode1948,tratoudedaraospovosum a
vida honrada com independência e paz,justa e dura-
doura.O direito à vida,sem o qualtodososdem aisdi-
reitos perdem o sentido,foireconhecido com o direito
prim ordialdo hom em .

A Sociedade Internacionalpara o Desenvolvi-
m ento(SID),fundadaem 1954,com sedeem Rom a,é
a m ais antiga e im portante Organização
não-Governam ental(ONG)voltada para o desenvolvi-
m ento sociale vem lutando bravam ente pela governa-
bilidade dem ocrática,pelas dim ensões políticas e so-
ciais das reform as econôm icas e pelo fortalecim ento
dasassociaçõesdasociedadecivileseufinanciam en-
to.

O desenvolvim ento que tenha com o ponto cen-
trala pessoa hum ana deve serparadigm a para a se-
gurança hum ana global.Segundo a SID,isso significa
destinarenergias e recursos anteriorm ente consum i-
dos pela segurança nacional,nos aspectos m ilitare
geopolítico,para a criação de um m undo onde aspes-
soassejam capazesde conduzirassuasvidassem o
tem orconstante de am eaçasà sua sobrevivência,sa-
úde,trabalho ou bem -estar.

Dentre osrequisitospara a segurança globales-
tão a não-violência,o preenchim ento das necessida-
des básicas individuais,o direito à igualdade étnica e
política,bem com o a conservação do m eio am biente,
ao lado da superação de grandes am eaças com o a
m ortalidade infantil,as doenças endêm icas e as dro-
gas.

Em 1995,o Brasilparticipou da Cúpula M undial
paraoDesenvolvim entoSocial,patrocinadapelaONU
e realizada em Copenhague,Dinam arca,com a pre-
sença de chefes de Estado e de governo de cerca de
180 países.Nesta conferência,a sociedade civilde-
fendeu um m odelo de desenvolvim ento que tivesse o

indivíduo com o ponto centraldasaçõesgovernam en-
taise privadas.

Em janeiro do m esm o ano,realizara-se,em Bra-
sília,um a Conferência Regionalde Parlam entares e
Sociedade Civilpara a Am érica Latina e Caribe,da
qualredundaram recom endaçõescom unspara ospa-
ísesparticipantes.Entre elasa im portância da supera-
ção da pobreza e da desigualdade,necessárias ao
crescim ento econôm ico, tanto em âm bito nacional,
com o internacional.Para a participação dospaísesda
região no program a de globalização da econom ia,se-
riaim prescindívelorespeitoàsnecessidadesinternas,
a conquista do equilíbrio social,a preservação dosva-
loresculturaise a perm anência da especificidade dos
m odelossociaise políticosbaseadosno hom em e na
sociedade.

Os países da Am érica Latina e do Caribe estão
em busca de um novo paradigm a,adequado a sua re-
alidade histórica e a suas particularidades.Existe um
consenso em utilizarosconceitosde desenvolvim ento
hum ano sustentávele da segurança hum ana global
com o elem entosim portantesdesse novo paradigm a.

Desdeentão,oBrasilcontinuouelaborandopes-
quisas e estudos visando garantirà sua população a
segurança tão alm ejada.Assim é que,o Departam en-
to de Defesa Civilda Secretaria Especialde Políticas
RegionaisdoM inistériodoPlanejam entoeOrçam ento
publicou,em 1997,estudo elaborado porAntônio Luiz
Coim bra de Castro,gerente do Program a Segurança
Globalda População.O referido estudo sugere m edi-
dasdecorreçãonasatitudesdadefesacivil,nasprevi-
sões de recursos,especialm ente para o Fundo Espe-
cialdeCalam idadesPúblicas,oque,em últim ainstân-
cia,reduziria a necessidade de edição de M edidas
Provisóriaspararestabelecerasituaçãodenorm alida-
de.Tais m edidas trariam ao povo brasileiro m aiores e
m elhoresgarantiaspara a sua vida cotidiana.

O autordo estudo lem bra que “a som ação dos
danose dosprejuízoscausadospordesastresnatura-
is,hum anosouantropogênicosem istosultrapassade
m uito a dosprovocadosportodasasguerras”,conclu-
indo que “é inquestionávelque a m aioram eaça à so-
brevivência e à incolum idade daspessoasé constituí-
da pordesastres”.

Sugere,ainda,que “para que o Brasilultrapasse
o fosso de aproxim adam ente 50 anos que o separa
dospaísesm aisdesenvolvidosna redução de desas-
tres,é necessário que sejam dinam izadas as ativida-
des relacionadas com a prevenção de desastres;a
preparação para em ergências e desastres; res-
posta aos desastres e reconstrução”.Recom enda
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que a União,osEstadose osM unicípiosprevejam
verbas relacionadas com a m inim ização de desas-
tresecom orestabelecim entodasituaçãodenorm ali-
dade em seusorçam entos.

M inucioso,o trabalho deve serexam inado cui-
dadosam ente e serve de ponto de partida para que o
Brasilsecoloqueem posiçãodedestaquenacom uni-
dade internacional, dem onstrando a preocupação
crescente do atualGoverno com a segurança da po-
pulação.Nãosóaprevençãodeacidentes,ocuidado
perm anente com o m eio am biente,m astam bém um a
políticasocialquealcancem elhorem aisjustadistribu-
ição de renda estão sendo desenvolvidas pelo Presi-
dente Fernando Henrique Cardoso.Tem oscerteza de
que poderem os,m uito em breve,orgulharm o-nos de
term osgarantido a nossa população um a m aiortran-
qüilidade em relação a sua segurança.

Era o que eu tinha a dizer.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL-M G)– Sr.
Presidente,SrªseSrs.Senadores,prestodestatribu-
naasm inhashom enagensaoProfessorAdibJatene,
que está deixando,poraposentadoria,suas funções
no Incor.

Essa figura de cidadão,m édico e hom em públi-
co tornou-se conhecida de todos os brasileiros,não
apenas pelas sua reconhecida com petência e habili-
dade com o um dos m aiores cirurgiões cardíacos do
m undo.

O que tam bém despertou e desperta a adm ira-
ção em Adib Jatene é a sua sensibilidade social,a
sua revolta,a sua inconform idade e a sua irada e jus-
ta reação a todas as m azelas que atingem a nossa
sociedade,em especialaosbaixosníveisqualitativos
dosserviçosde saúde pública.

Foidurante sua gestão com o m inistro da Saúde
que o Brasilficou sabendo,em toda a sua crueza,da
dram ática realidade da saúde público neste País.

Jatene pôs sua enorm e força interiora serviço
da busca de soluçõesque pelo m enosm inorassem o
grave quadro com que se defrontava.

Investiu contra os desm andos,as irregularida-
deseacorrupçãoquedom inavam asrelaçõesentreo
poderpúblicoeosprestadoresdeserviçosdesaúdeà
população.

Enfrentou,corajosam ente,resistênciase incom -
preensõesem sua vitoriosa cruzada pelo aum ento de
recursospara a saúde pública.

Não descansou enquanto não conseguiu,com o
decidido apoio do Congresso,a criação de um a fonte
específica de financiam ento à saúde pública.

Esse brasileiro ilustre,que o distante Acre nos
concedeu,herdou de seusancestraisa resistência e a
pertináciadom ilenário,sofridoeagorarejuvenescente
Líbano.

Foram qualidades que Jatene pôs a serviço da
causa que tem palm ilhado sua vida:a defesa da cida-
dania em um a de suasvertentesm aissensíveisque é
o direito à saúde.

Aindaagora,jádesligadodesuasatividadespro-
fissionais no Incor,Jatene voltou à carga em sua cru-
zada de m elhoria da saúde pública.

Esteve em Brasília apresentando a várias lide-
ranças do Congresso seu plano de atendim ento de
usuários de planos de saúde privados em hospitais
universitários.

É m aisum a form a de ajudaraspessoas.

Osúltim os16anosdavidadoIncor,oInstitutodo
Coração do Hospitaldas Clínicas da Faculdade de
M edicina da Universidade de São Paulo foram m arca-
dospela forte presença de Jatene.

Sua habilidade de cirurgião resgatou da quase –
m orte não apenasfigurasexpressivasda política e da
adm inistraçãodoPaís,m asanônim oscidadãos,gente
do povo que guarda apenasno coração refeito o m ais
profundo agradecim ento.

Nosúltim osdoisanoso Incorconcedeu m aisde
400 m ilconsultasm édicase m aisde vinte m ilinterna-
ções.Asintervençõescirúrgicasforam quase sete m il,
grande parte com a participação direta de Jatene.

Esse m édico e cidadão,que chega ao finalde
um a profícua atuação no m aisfam oso instituto de do-
ençascardíacasda Am érica Latina e um dosm aiores
do m undo,tornou-se,nesta hora,m erecedordosnos-
sosaplausos.

Estou certo de que represento,nestas palavras,
o sentim ento de todososbrasileiros.

M uito obrigado.

SR. MAGUITO VILELA (PM DB – GO)– Sr.Pre-
sidente,Srªs e Srs.Senadores,gostaria de solicitarà
M esa Diretora do Senado Federalque faça ficarregis-
trado nos Anais desta Casa o texto integralde artigo
publicado no JornalOpção,de Goiás,edição de 30 de
m aio assinado pelo brilhante jornalista Helvécio Car-
doso,sobotítulo“Expulsem oherói,exalte-seovilão”.

Com um a lucideze um poderde análise im pe-
cáveis,o jornalista Helvécio Cardoso traça um a ra-
diografia perfeita do atual m om ento político de
G oiás.Com m uita clareza,ele retrata os cam inhos
equivocados que o governo que tom ou posse em ja-
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neiro com eça a trilhar.E vaim ais longe.M ostra o
deslum bram ento do governadorM arconiPerillo,um
jovem em idade que tem se m ostrado extrem am ente
velho e arcaico nasaçõese absolutam ente desprepa-
rado para o exercício de tão im portante cargo,o que
com eça a gerarpreocupação e inquietação na socie-
dade goiana.

Transcrevo agora a íntegra do artigo,que pode ex-
pressarcom isençãoeim parcialidadeoqueeutenhode-
nunciado sucessivasvezesna tribuna desta Casa.

Abre aspas:“Depoisde cinco m esesá frente do
governo estadual,M arconiPerillo vem confirm ando
tudo que dele eu já disse em artigosanteriores,antes
m esm o das eleições.Continuo achando que o eleito-
rado deveria terdado a vitória a IrisRezende.M as,já
que50porcentom aisunspreferiram M arconi,sejafei-
ta a vontade dessesuns.

O fato é que até agora não existe governo em
Goiás.Tivem osodeprim enteespetáculodasdenúnci-
as espalhafatosas, dos veredictos sem julgam ento,
das condenações sum árias;enfim ,a insana tentativa
de transform aro PM DB em partido m aldito.A antide-
m ocrática tentativa de inviabilizarpoliticam ente qual-
querform a de oposição,com o que criando um a corti-
nadefum açaparaprotegerdetodacríticaasburradas
com etidasporgente do seu governo.

E nem falem os das prom essas não cum pridas.
Quatro m esesse passaram e nenhum dos100 m ilem -
pregos prom etidos porM arconiforam gerados,exceto
ascentenasde nom eaçõesdesnecessárias,para aten-
derapaniguadospolíticos.E nem falem osdafarracom o
dinheiro público na cam panha publicitária “contra a vio-
lência e a im punidade”,em que m ilhões foram torrados
sem qualquerresultadopositivo.A cam panham aisidiota
que alguém já concebeu.E nem falem os da ridícula
am eaça de se processarpolíticos do PM DB porterem
participadodeum afestadeinauguraçãodeobrascons-
truídascom recursosestaduais.Com oseum asolenida-
de de inauguração fosse festa privativa da gente do go-
vernoenãoum atopúblicoaquetodocidadãotem aces-
so.Em paísescivilizados,políticosde todosospartidos
são convidadospara tom arparte em celebraçõesdesse
tipo.M asGoiás deixou se sercivilizado,politicam ente
falando.

O fato é que Goiáscansou de baixaria.Ninguém
agüenta m ais tanto sensacionalism o com m otivação
m eram ente politiqueira.Ninguém m ais suporta as ca-
çasàsbruxas,odedurism o,ahisteriaantipeem edeista
(em tudosem elhanteàhisteriaanticom unistadostem -
posdaguerrafria)eoutrasm anifestaçõesdearrogân-
cia do poder.Um m oralism o que o que m enosvisa é a

m oralização da coisa pública,m as sim a estigm atiza-
ção de todosaquelesque serviram a governospassa-
dos,exceto,claro,osverm esadesistasdeúltim ahora.
M oralism o hipócrita,para justificara própria torpeza.
Sepulcroscaiados,com o diria Jesus.

Cavalos M ortos – Vejam os,agora,se o governo
pode tiraralgum a lição do episódio que culm inou no ex-
purgodosenhorLuizFelipedaSecom .É ogovernopro-
vandodoseupróprioveneno.O m esm oLuizFelipe,com
sua panelinha de peralvilhos,que estouravam cham pa-
nhe cada vezque surgia algum a denúncia contra Gean
Carvalho,estáagoraexpostoàexecraçãopública,supli-
cando a todos o benefício da dúvida,im plorando para
que não o condenem sum ariam ente.Ele,que expôs
GeandeCarvalhoàexecraçãopública,quenegouaele
obenefíciodadúvida,equeocondenousum ariam ente.
A vidacastigaosm aus,àsvezesm uitom aisrapidam en-
te do que se espera.

Eu disse que a vida castiga osm aus? Credo,nem
m e reconheço nesta frase,parece até que o espírito do
JavierGodinho baixou em m im .Epa hê,m eu pai!

Seja com o for,tolice é pensarque este governo
saberá aproveitarqualquertipo de lição.Hegelnunca
esteve m aiscoberto de razão quando disse que a úni-
ca lição que se tira da história é que não aprendem os
nada com a história.

Bem ,não vou m ais perderm eu precioso tem po
com LuizFelipe.É um cavalom orto.Deixo-oparaoSr.
Jarm und Nassere o Sr.Nilson Gom es.Eles adoram
surrarcavalos m ortos.São o tipo de valentões que
adoram desafiarcadáveres para a briga.Se bem que
LuizFelipe não é um cavalo tão m orto assim .Ou m e-
lhor,m orto ele já está,m as teim a em perm anecerde
pé.O pobre rapazanda poraí,qualzum bi,am olando
os políticos governistas em busca de apoio para seu
retorno ao governo.Inútil.Ele não volta.“É oficial”.
Quem garante é Ivam o horrívelM endonça,porta-voz
de fato do Palácio dasEsm eraldas,cuja coluna,Giro,
em O Popular,é especializada em coisasdo “pudê”.

Seestátãoem penhadoem voltar,porqueFelipe
pediuascontas?Porque,todossabem ,naverdadeele
nunca quis sair.Dizem até,com enta-se nos corredo-
res palacianos,que desm anchou-se em lágrim as pe-
rante M arconi.Tudo que o governadorlhe concedeu
foium asaídahonrosa,aoportunidadedepedirdem is-
são e não sairdo governo com cara de quem foienxo-
tado.

Saída honrosa que M arconinegou à senhora
M arialdaRégisValente.Estam ulher,quedenunciouas
m aracutaias de Felipe e de seus alegres am iguinhos,
em vez de ser prestigiada pelo governador,aca
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bou exonerada e vilificada pelos capachos palacianos.
Insultada, chamada de incompetente por Marcos Villas
Bôas,foicastigadaporterlevadoasérioaprédicadotem -
po novo:“Não roubar,não deixarroubar”.

Pornãoroubarenem deixarroubar,elafoipunida.
Em nota oficial,VillasBôas,o apenassem i-alfabetizado
porta-vozdoPaláciodasEsm eraldas,dissequeelacaiu
porque é “incom petente”.O Sr.VillasBôasnão tem cre-
denciais para avaliara com petência de quem querque
seja.Nem ele nem o Sr.Rogério Lucas.Todos eles in-
com petentesao cubo.

Maquiavélica Compreensão – O que osfolgadosra-
pazes da Secom e da camarilha palaciana esperavam de
Marialda é que ela usasse seus conhecimentos técnicos
pararevestirdeaparentelegalidadeasmalinagensqueper-
petravam.Queriam dela que transformasse o errado em
certo,oimoralem moral.Elaserecusou,enfrentouosmalas
eporissofoichamadadeincompetente.Talvezsejamesmo.
Certaspessoastêm umaorgânicaincapacidadedeburlara
leiefraudaratosadministrativoscom finsescusos.Pessoas
quesofrem deumaanomaliapsicológicachamadahonesti-
dadenãoconseguem mesmofazeressetipodecoisa.

O Sr.M arconiPerilloprocedeum uitom alcom aSra.
M arialda.Com o é que ele exonera um a funcionário cujo
únicopecadofoidefenderointeressepúblicoetentarevitar
queseconspurcasseabandeirasobaqualM arconilutoue
venceu?Elenãofezdenúnciaslevianas,nãocaiunaporra-
louquice que m arca o denuncism o tucano;não acusou
sem provas,com o fazem certasfigurinhascarim badasdo
tem ponovo.Osprópriosfatossequerforam negados.Apa-
nhadoscom am ãonalatadebiscoito,os“felipeboys” li-
m itaram -se a justificarcom platitude suasperaltices.Daí
a falha clam orosa de M arconiao punircom a exclusão
infam ante quem desm antelou um esquem a que,com o
passardo tem po,iria produzirum rom bo perto do qual
aquele de que acusam Gean de Carvalho,sem provas
convincentes,diga-se,seria gorjeta de garçom .

M arialdasem preacreditoueaindaacreditanasboas
intenções de M arconi.Crença que não com partilho.Por
isso acho que M arconinunca terá a grandeza para reco-
nhecerque errou com M arialda,reabilitando-a,levando-a
devoltaparaoseugoverno.Perdeseugoverno,perdeo
Estado,perdem ostodosnós.

ApesardascríticasquefaçoaM arconi,aoseugo-
verno e à sua form a de atuarpoliticam ente,nada tenho
contrasuapessoa.Nofundo,atégostodele.É verdade.
Achoatéque,nofundo,éum bom sujeito.Bem intencio-
nado.M asé um poço de equívocos.Tem um a concep-
çãoalgoingênuadopoder.Falta-lheaquelavisãom aqui-
avélica – no sentido invulgardo term o – dasrelaçõesde

dom inação.Um m oço inteligentíssim o,m aslonge ainda
de teratingido a condição de sábio.Adora bajulação,
está deslum brado com seu próprio sucesso.Porisso,
torna-sepresafácildacam arilhapalaciana,sem prepró-
digaem adularochefe.E nuncaum governanteem Go-
iásesteve tão cercado de bajuladorescom o M arconi.

É porisso,talvez,queeleestejacom etendotantos
equívocos.É porissoqueelenãopercebequeseusm ai-
ores inim igos são os freqüentadores do Esm eraldas,e
não,necessariam ente,osquelhefazem oposiçãofranca
e aberta.

Um desses inim igos é Ronaldo Caiado.Som ente
cegos não vêem que Caiado joga na inviabilização do
governo de M arconi,e que cedo ou tarde rom perá com
ele.No m om ento oportuno,Caiado rom pe estrepitosa-
m entecom M arconi,lançandoasbasesparaum acandi-
daturasuaaogovernoestadual.NãoéàtoaqueCaiado
tanto joga na im posição de um a paz cartaginesa ao
PM DB com o ao m esm o tem po atua nos subterrâneos
estim ulando açõespara desm oralizaro governo e o go-
vernador.

O problem a de M arconié que ele se recusa a crer
nisso.E diráquetudoissoéabsurdaintrigadeoposição.
Tivesseeleessam aquiavélicacom preensãodopoder–
apesardeestarcercadodeum punhadodem aquiavelzi-
nhosda roça – ele já teria dado um jeito de se livrarde
Caiado.M as,com onãotem estofoparaalm oçarCalado,
seráporelejantado.Confiram edepoism edigam ",fecha
aspas.

O artigo diz tudo,SenhorPresidente,Senhoras e
SenhoresSenadores.Com odisse,éum aanáliseperfei-
ta do atualm om ento político de Goiás.É porisso que
gostaria que fosse registrado nos anais desta Casa.É
um docum ento de sum a im portância,inclusive para a
análise futura da história de Goiás.

M uito obrigado.

O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PM DB – M A)–
Sr.Presidente,Srªs e Srs.Senadores,transcorre nesta
data de 4 de junho o Dia M undialcontra a Agressão
Infantil.

Tem -se falado m uito sobre esse tem a nosúltim os
tem pos,sejaem nossoPaís,sejanom undo.Exatam en-
te porque se trata de um problem a ainda m uito presente
na vida m oderna,às portas de um provocante terceiro
m ilênio.Dia tão pleno de sentido que é um a necessida-
de,parapropiciarreflexãosobrearealidadedaviolência
contraavidadecriaturasnosalboresdesuaexistência.

Em abrildoanoem curso,em G enebra,naSu-
íça,a O rganização M undialda Saúde – O M S,divul-
gou estudo segundo o qualexistem no m undo 40
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m ilhõesdem enoresdeaté14anosquesão vítim as
da agressão praticada porpais ou porresponsá-
veis. A agressão, segundo o estudo, m ateriali-
za-se tanto no espancam ento propriam ente dito
quanto num puro e sim plesprocesso de negligência a
que são subm etidososm enores.

Osestudosfeitospelospesquisadoresda Orga-
nização abrangeram 19 países.Os dados levantados
revelam que7a34porcentodasm eninassofrem abu-
sossexuais.Osm eninos,de3a29porcento.Taisda-
dos são m ais elevados quando se trata de países em
desenvolvim ento.

No Brasil,óbvia e infelizm ente,esse problem a
tam bém é grave.Apenasno Rio de Janeiro,pesquisa
realizada com 146 criançase adolescentesassistidos
pelo Am bulatório de Atendim ento à Fam ília – AAF,do
Instituto de Puericultura e Pediatria M argão – Gesteira
– Universidade Federaldo Rio de Janeiro – UFRJ,en-
controu 35 porcento de ocorrênciasde m aus-tratosfí-
sicos,21 porcento de m aus-tratos psicológicos e 15
porcento de abuso sexual.O am bulatório dá atendi-
m ento a pessoasde até 18 anosde idade,vítim asde
violência dom éstica.De acordo com esse trabalho,50
porcento dos casos encam inhados à instituição du-
rante os últim os dois anos foram clinicam ente confir-
m adoscom o agressão.

A Associação Brasileira de Psicanálise se tem
preocupado em estabalecero perfilde criançase ado-
lescentes vítim as de violência dom éstica.Em face da
dificuldade em detectara violência contra a criança,
pois “as m arcas de espancam ento podem desapare-
cerdepois de alguns dias e nem todas as form as de
abuso sexualprovocam alterações físicas”,dividiu os
entrevistados em casos suspeitos e confirm ados.
Entre oscasossuspeitos,a ocorrência de m aus-tratos
ligada a abuso sexualganha destaque:32 porcento.
Desses,28 porcento foram seguidosde violência físi-
ca,25 porcento de negligência e 16 porcento de m a-
us-tratospsicológicos.

Nos casos de agressão confirm ada,a violência
sexuallidera as suspeitas,segundo a pediatra Sylvia
Regina M oraes,coordenadora da pesquisa conduzida
pelo am bulatório a que m e referi.

Em setratandodeabusosexual,asm eninassão
asvítim asm aiscom uns.Deve-se levarem conta,po-
rém ,que o abuso sexualem m eninos,porestarasso-
ciado ao hom ossexualism o,ocorre de form a m ais ve-
lada.

O extrato sociala que pertencem as crianças e
adolescentescom osquaisfoifeita a pesquisa é o de
fam íliasdebaixarenda.O abusosexual,porém ,nãoé

realidade apenas das classes econom icam ente m ais
pobres.A m esm a pediatra adverte:“É um problem a
que perpassa toda a sociedade,m ascom o ospobres
sedirigem aoserviçopúblico,ficam aisfácilfazeresta-
tísticas de seus casos do que das pessoas atendidas
em consultórios particulares,que pagam pelo silên-
cio”.

Noquedizrespeitoaoagentedaagressão,segun-
doom esm olevantam entodoam bulatóriodoRiodeJa-
neiro,osresultadossão contundentes:em 59 porcento
doscasosconfirm adoseem 55porcentonossuspeitos,
osautoresdaviolênciasãoospais.A m ãe,destaca-se:é
responsávelpor40 porcento nos casos confirm ados e
por29 porcento nossuspeitos.Esse fato explica-se por
sera m ãe a pessoa da fam ília que perm anece m ais
tem po em contato com a criança.

Em relação às causas da violência,sobressaio
fato de a fam ília e a sociedade com o um todo serem
possuidoras de perfilde violência.Alguns resultados
transparecem na pesquisa do Am bulatório de Atendi-
m ento à Fam ília:o alcoolism o em pelo m enos um dos
paisouresponsáveis,em 35porcentodasocorrências;
uso de drogas,em 20 porcento doscasos;desem pre-
go,em 39 porcento dasvezes;agressão física ou ver-
balentreospaisouresponsáveis,e28porcento;e,em
30 porcento dasvezes,está presente a história de vio-
lência na geração anterior.

Esse últim o dado é im portante para entender,in-
clusive,porque o parceiro que não executa a violência
não im pede que o outro o faça.“Estudosinternacionais
m ostram que as pessoas buscam parceiros que repi-
tam com portam entos de seus país”.Com preende-se
então,porque tantasm ulherescom pactuam com m ari-
dosagressores:tanto porque é isso que viveram na in-
fânciaquantopelafaltadeescolhaentreficarousairde
casa.

O m esm odeveserditodasociedadequeaceitaa
violência,calando-se diante dela,seja a violência física
específica,sejaaviolênciasurdaeindiferentepraticada
pela falta do m ínim o para um a vida digna.A título de
exem plo,faço referência a dados divulgados pela im -
prensa localrecentem ente:de acordo com o Conselho
Estadualde Defesa da Criança e do Adolescente do
Estado de Pernam buco,no sertão atingido pela seca,
10porcentodasm eninasseprostituem .Essasituaçãoo
juizdavaradainfânciaedajuventudedoRecife,LuizCar-
los Barros Figueiredo,considera de calam idade pública.
Não há dúvida de que o juiztem razão (C.B.22-5-99).

Nossa sociedade é um a sociedade violenta.De
um tem po para cá,o País se vem espantando com as
cifrasda violência dentro dasprópriasfronteiras.O M i-
nistério da Justiça, segundo noticiou a im prensa
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nacional,“está fazendo um m inucioso levantam ento
da violência no país que,segundo o M inistro Renan
Calheiros,é o cam peão m undialde hom ocídios”.Os
dados iniciais do levantam ento com provam que,no
ano que findou,19 m ile 4 pessoas foram assassina-
dasem 24EstadosdaFederaçãoenoDistritoFederal.
Nessa estatística,não estão incluídos São Paulo,o
Estadom aispopulosodoBrasilecom om aiornúm ero
de ocorrênciaspoliciais,e Santa Catarina,porque ain-
da não encam inharam seusdados.

Atualm ente,está em destaque a questão da vio-
lência nasescolas,a violência entre osjovense a por
elesperpetrada.Essefato,noentanto,nãopodeservir
param atizarum averdadem aiscruel.“É violenta,den-
tro e fora dasescolas,a vida de jovensque convivem
com o desem prego,deles ou dos pais,que estão pri-
vadosdo acesso ao lazere ao consum o e que desde
m uito cedo costum am estarem contato direto com o
crim e e a tentação das drogas”(Folha de S. Paulo
9-5-99.).

No que se refere ainda às crianças,além dos
problem as específicos sobre a saúde m entale física
dasvítim as,a violência produztam bém consequênci-
as graves em term os dos custos da recuperação.O
estudo da Organização M undialda Saúde apresenta
osEstadosUnidoscom oexem plonessaquestão:nes-
se país,osgastosm édicospara tratarde 2 m ilhõesde
vítim as de m aus-tratos são,aproxim adam ente,da or-
dem de 12,4 bilhõesde dólares,levando-se em conta
que o tratam ento dos problem as provocados pela
agressãopodeprolongar-seporváriosanosatéàcura
definitiva.

Isso nos Estados Unidos, Senhor Presidente,
SenhoraseSenhoresSenadores.Nospaísesdenom i-
nados periféricos,tudo leva a crerque os custos não
são tão altos,sim plesm ente porque nem existe preo-
cupação institucionalpara talproblem a.Nesses paí-
ses,sim plesm ente não se recupera ninguém .

Outro fatorde extrem a gravidade a considerar
relaciona-secom asconsequênciasdeum avidainfan-
tilagredida:a violência perpetua-se.De acordo com a
pesquisafeitapelaUniversidadedeW ashington,avio-
lência e o autoritarism o dospaisseverossão tão noci-
vosquanto a negligência.Gritos,tapase castigostem
efeito direto no aum ento da agressividade da criança.
Outraspesquisasnocam podapsicanáliselevam tam -
bém à conclusão no sentido de que quanto m ais
agressivosforem ospais,m aisviolentaseráacriança.

Sabe-se hoje,pelos estudos e descobertas no
cam podaantropologia,dapsicologiaedapsicanálise,
que a agressividade hum ana é um dinam ism o vitale
benéfico quando trabalhado com equilíbrio e seguran-

ça.Sabe-se poressesram osdo conhecim ento hum a-
noqueum acriançaagressivaévítim adepaisagressi-
vos,deabusossexuais,deabandono,defaltadeafeto
e segurança.

Osespecialistasda Organização M undialda Sa-
úde que analisaram o problem a da agressividade con-
traascriançasdefendem aconstituiçãodeum sistem a
m undialde coleta de dadossobre m aus-tratose negli-
gência,para periodicam ente avaliaro im pacto dessa
triste realidade em term osde saúde pública e de cus-
tos m édicos. Colocam essa questão com o desafio
para o próxim o m ilênio.

SenhorPresidente,SenhoraseSenhoresSenado-
res,é profundam ente constrangedorobservarque às
portas do terceiro m ilênio e em época de tecnologia de
ponta,não haja m ecanism ose program a de ponta para
trabalharam entehum ana,afim deconform araspesso-
asa padrõesadequadosde relacionam ento,a posturas
edisciplinarealm entecivilizadasnoqueserefereàacei-
tação,àconvivênciaeaotratocom ascrianças,e entre
aspessoasde m odo geral.

Tenho um a certeza:não haverá realcivilização,
aquie alhures,enquanto criançase adolescentesnão
forem vistosetratadoscom afetoeform adoscom m e-
todologiase atitudespedagogicam ente corretas.Nes-
secam po,papelprim ordialcabeàfam ília,m asgrande
responsabilidade cabe tam bém ao Estado.É no âm bi-
todessasduasinstituiçõesqueseform am oscidadãos
do am anhã.Acredito que ainda há tem po para,dignifi-
cando astecnologiasde ponta,especialm ente osm ei-
os de com unicação de m assa,corrigiras distorções
existentes e assegurarm elhorqualidade de vida,ain-
da no presente.

Poressesdadose com entários,sim plese sintéti-
cos,torna-se evidente a necessidade,atualidade e im -
portância do Dia M undialcontra a Violência Infantil.

Era o que eu tinha e desejava dizer.

SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO)– Sr.
Presidente,Srªs e Srs.Senadores,são graves e pro-
fundas as carências educacionais que,lam entavel-
m ente,ainda caracterizam nosso País.Porisso m es-
m o,devem sersaudadas com efusão as iniciativas
voltadaspara a elevação do níveleducacionalde nos-
sa população.

Nesse contexto, desejo, hoje, congratular-m e
com aConfederaçãoNacionaldaIndústria(CNI)pelos
ingentesesforçosque vem desenvolvendo – em parti-
cularao longo dosúltim osanos– no com bate à baixa
escolaridade dostrabalhadoresbrasileiros.

Na verdade,não é novo o em penho da indústria
brasileira na área educacional. A educação
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fundam entale a profissionalaparecem com o um de
seusprincipaisobjetivosdesde a criação do Sesie do
Senai,há m aisde 50 anos.Só no Estado de São Pau-
lo,porexem plo,o Sesiproporciona ensino fundam en-
tala 170 m ilalunos,enquanto noscursostécnicosdo
Senaisãocontabilizadasquase1m ilhãoe300m ilm a-
trículasporano.

Investir na educação do trabalhador, com os
olhosvoltadosparaofuturo,nãoé,portanto,nenhum a
novidade para a indústria brasileira.No entanto,con-
seguirconcretizarinvestim entos m aciços com recur-
sos vindos especialm ente da união de em presas da
iniciativaprivadaéum m arcoim portanteparaocresci-
m ento do nívelde escolaridade no Brasil.E osinvesti-
m entosa que nosestam osreferindo abrangem osdi-
ferentes níveis da educação:desde projetos voltados
paraaerradicaçãodoanalfabetism oeacessoaoensi-
no fundam ental–esteencabeçadopeloscursossupleti-
vos–indoatéoensinouniversitário,passando,evidente-
m ente,pela form ação profissional.É preciso m encionar,
tam bém ,um a notáveldem onstração de força das em -
presas,quefoiacriação,em 1997,doCanaldoConheci-
m ento,aTV Futura,envolvendoprofissionaisdeprim eira
linha que trabalham usando um a linguagem inovadora
paraacom unicaçãodeconteúdosconsistentesebem
elaborados.

Ocorre que os em presários da indústria nacional
perceberam que osavançostecnológicose a globaliza-
ção,fenôm enostão m arcantesneste fim de século,tra-
zem inovaçõesqueexigem trabalhadorescadavezm ais
qualificados.Hoje,a obsolescência é um fenôm eno que
nãoatingeapenasosequipam entosdasunidadesfabris,
podendo afetar,tam bém ,sua m ão-de-obra.O que o
m ercado de trabalho dem anda,atualm ente,são pesso-
as polivalentes,m ultifuncionais,versáteis,adaptáveis e
com capacidadeparasem anterem atualizadas.A posse
de conhecim entose a capacidade de continuara adqui-
ri-lossãohoje,m aisdoquenunca,condiçõesessenciais
para teracesso ao em prego.

Darascostasà m odernidade não representava,
éóbvio,um aalternativaplausívelparaaindústrianaci-
onal.Afinal,sua sobrevivência está condicionada à
suacapacidadedecom petir,dentroeforadom ercado
nacional,com m ercadoriasproduzidasportrabalhado-
rescujoníveldeeducaçãoésuperioràm édiadeesco-
laridade do trabalhadorbrasileiro.Assim ,a indústria
nacionaldecidiu alargar,m ais um a vez,a sua função
sociale abraçarprogram as m aciços de educação do
trabalhador.

A partir dessa com preensão, a Confederação
Nacionalda Indústria,porm eio do SESI,do SENAIe
do Instituto Euvaldo Lodi(IEL), vem concentrando

esforçosaindam aioresparaenfrentarodesafiodeeducar
otrabalhadorbrasileiro.Paraem preenderessesesforços,
osindustriaisbrasileirostêm um am otivaçãobem objetiva:
oenfrentam entodaconcorrência,aquieláfora,exigeque
asem presaspossuam quadrosdepessoalm elhorqualifi-
cados;qualificação que é necessária para o increm ento
daprodutividadee,m aisainda,paraam elhoriadarem u-
neração do trabalhador.

SenhorPresidente,Senhorase SenhoresSena-
dores,dentre as novas iniciativas da CNI,deve ser
destacado o “Program a SESI– Educação do Traba-
lhador”.Voltado para a prom oção da responsabilidade
socialda em presa e o exercício pleno da cidadania
dostrabalhadores,trata-se do m aisam bicioso projeto
de erradicação do analfabetism o e acesso à form ação
escolarjá im plem entado no País pela iniciativa priva-
da.Utilizando-se exclusivam ente de recursos da in-
dústriabrasileira,apropostaprevêaelevaçãodonível
de escolaridade de 1 m ilhão de trabalhadores analfa-
betosou subescolarizados,em todo o território nacio-
nal,até o ano 2000,lançando m ão,principalm ente,
dos m étodos de educação à distância.Seu público é
constituído porjovense adultosdosdiferentessetores
industriais.

Com efeito,anecessidadedeelevaroníveldees-
colaridade do trabalhadorbrasileiro é prem ente.Com a
globalizaçãoacirrandoaconcorrênciaem todososníve-
is,oem presariadobrasileiroadotouoseguintelem a:“Se
não educaro trabalhador,a indústria será reprovada”.
Afinal,o índice de analfabetism o no Brasilainda atinge
alarm antes18% .Dos74m ilhõesdebrasileirosinseridos
na econom ia form al,10 m ilhões são considerados su-
bescolarizados–ouseja,nãotêm sequerocursoprim á-
rio.Enquanto um trabalhadornos países ricos tem ,em
m édia,12 anosde escolaridade,no Brasil,a escolarida-
dem édiadotrabalhadornãoalcança4anos.E seobser-
vam os o setorindustrialem particular,a situação agra-
va-se ainda m ais:a m édia caipara m enosde 2 anosde
escolaridade.M esm o em com paração com alguns paí-
seslatino-am ericanos,com onossavizinhaeparceirado
M ercosul,aArgentina,asituaçãobrasileiraébisonha:lá,
a m édia de escolaridade do trabalhadoré de 8 anos.

Evidentem ente que essa situação não é produto
doacaso,m assim resultadodepolíticasgovernam en-
taisequivocadas,quevigoraram porm uitasdécadase
só recentem ente com eçaram a serretificadas.O in-
vestim ento do Governo brasileiro em educação si-
tua-se em cerca de 3,8% do PIB (Produto Interno Bru-
to)aoano–oequivalentea2bilhõese900m ilhõesde
reais–,contra 7% do PIB em Israele 6% noscham a-
dos“tigresasiáticos”.
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Recentesestatísticasm undiaiscolocam o Brasilno
roldos Países com m enorescolaridade de sua popula-
ção,situaçãoque,evidentem ente,prejudicanossapartici-
pação no m ercado globalizado. A causa geralm ente
apontadacom ofundam entalparaaelevadaprodutividade
que se observa nos“tigresasiáticos”é o rápido aum ento
que aqueles países conseguiram assegurarna escolari-
zação de sua população.Enquanto paísescom o o Brasil
eaÍndiaderam ênfaseaoensinouniversitário,aCoréiae
seus vizinhos preferiram centrara atenção no ensino
fundam ental.

NosEstadosde m aiorpeso industrial,há a nítida
percepção de queaeducaçãoéfundam entalàindústria.
No Rio de Janeiro,em setem bro de 1997,apenas 18%
dos577 m ilindustriáriospossuíam o segundo grau com -
pleto,contra 48,5% com prim eiro grau incom pleto e 12%
abaixo do curso prim ário.Na Região Norte do País,es-
sesdadosseagravam ,com indicadoresdeanalfabetis-
m o bem m aiselevados.

SenhorPresidente,Senhoras e Senhores Sena-
dores,os esforços da CNIno cam po da educação se
desenvolvem em m uitasfrentes.Em todososcursosdo
Senai,porexem plo,foram introduzidasnoçõesbásicas
deinform ática,m eioam biente,m etrologia,segurançae
saúde no trabalho,qualidade e inglêstécnico.A deisão
de incorporaressascom petênciasgenéricasem todos
os currículos partiu da constatação de que se trata de
conhecim entosfundam entais,que,atualm ente,sãoexi-
gidosem qualquerárea de atuação profissional.Ao m es-
m o tem po,preocupado com que seusdocentesse m an-
tenham atualizadoscom a realidade do m undo produtivo
e em presarial– estando,portanto,aptosa oferecerm e-
lhortreinam ento aos trabalhadores – o Senaiestim u-
la-os a conciliarem suas funções pedagógicas com a
prestação de assistência técnica e tecnológica.

Outra iniciativa que conta com o apoio da CNIé o
Telecurso 2000,um program a de educação à distância
que,porseunotávelalcancesocial,nãoencontraparalelo
no m undo.O Telecurso 2000 é produto de um a parceria
entreaFiespeaFundaçãoRobertoM arinho,com acola-
boração do Sesie do Senai.

Asociada a outrasentidadesem presariais,a CNI
tam bém se fazpresente na TV Futura,o Canaldo Co-
nhecim ento.Dentro de sua cota de patrocínio do canal,
a Confederação Nacionalda Indústria está produzindo,
em parceria com a Fiesp,um a série de program as e
cam panhas a serem veiculados pela em issora,abor-
dando tem as de interesse im ediato do trabalhador,
com o prevenção de acidentes,saúde e nutrição,edu-
cativose de variedades.

O Futuraé,com certeza,um em preendim entoex-
traordinário.Trata-se do prim eiro canaleducativo total-
m entefinanciadoeproduzidopelosetorprivado.Carac-
teriza-se,nessa m edida,com o um serviço público ofe-
recido pela iniciativa privada.Em bora seja transm itido
porm eiodeTV porassinatura,oacessoàsuaprogram a-
çãoéasseguradogratuitam enteaentidadeseinstituições
de utilidade pública,taiscom o escolas,creches,sindica-
tos,igrejas,em presas,hospitais,bibliotecas,penitenciári-
ase associações,entre outros.Com ele,asem presase
instituiçõesdainiciativaprivadaqueom antêm estãodan-
do um a resposta concreta à convocação do Presidente
Fernando Henrique em prolda educação brasileira.

O InstitutoEuvaldoLodi(IEL),quetem porm issão
institucionalprom overa interação entre a universidade
e a indústria,desenvolve um a série de program as e
projetos.Um dosprogram asm aisim portantesdo IELé
o de Estágio Supervisionado na Indústria,que oferece
aos estudantes a oportunidade de colocarem prática
conhecim entosteóricosobtidosnasuniversidades.M e-
rece serdestacado,ainda,o Program a de Incentivo ao
Retorno de Talentos,que o IEL prom ove em colabora-
ção com o M inistério das Relações Exteriores.Nesse
program a,doutorandosbrasileirosnoexteriortêm opor-
tundiade de voltarao País,com despesaspagas,para
passar30 dias em contato com em presas ou institui-
çõesde desenvolvim ento científico e tecnológico.

SenhorPresidente,Senhoras e Senhores Sena-
dores,asestatísticasm ostram queháum areduçãoge-
neralizada na ocupação de m ão-de-obra pela indústria.
Essa realidade é m aisacentuada,porém ,entre ostra-
balhadoresm enosescolarizados.DadosdaFederação
das Indústrias do Rio de Janeiro (FIRJAN)m ostram
que,em relaçãoaoanode1989,queprecedeaabertu-
ra com ercial,enquanto se reduziu o em prego entre tra-
balhadores com o prim eiro grau incom pleto,cresceu
85% o em prego de trabalhadores com o prim eiro grau
com pleto e 31% o de trabalhadores com o segundo
grau com pleto.

O presidente daquela entidade,Eduardo Eugênio
Gouvêa Vieira,afirm a:

“O trabalhador m ais escolarizado tem
m aior produtividade no trabalho,pode assu-
m irtarefas m ais com plexas e se adaptarcom
m aior facilidade às m udanças no processo
produtivo.O que reverte para a em presa m e-
nores custos de produção e m aiorqualidade
dosprodutos”.

Já estudos do pesquisador Lawrence Lau,da
Universidade de Berkeley,nos Estados Unidos,m os-
tram que o crescim ento de 1% no tem po de escolari
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dadedaforçadetrabalhopoderepresentarum acrésci-
m o de produtividade de 0,4% em apenasum ano.

Portudo isso,percebe-se que o esforço da Con-
federação Nacionalda Indústria no com bate à baixa
escolaridade dos trabalhadores brasileiros,a parde re-
presentarrelevantecontribuiçãoaosinteressesnaciona-
is,constitui,tam bém ,iniciativadom aiorinteressepara
a própria categoria que congrega.

É com essa com preensão que o Presidente da
CNI,nosso nobre colega,SenadorFernando Bezerra,
declarou:

“Assim , a atuação do Sistem a CNI na
área educacionaltem a am plitude do horizonte
da indústria brasileira.O lim ite é a qualificação
do trabalhadorbrasileiro para que o nosso pro-
duto tenha um grau de qualidade e um nível
de com petitividade sem elhante ao que é pro-
duzido no resto do m undo.Só assim podere-
m osnosim porno m ercado globalizado,geran-
do divisas para o País, am pliando o poder
aquisitivo de nosso m ercado e m elhorando as
condiçõesde vida da população brasileira.”

SenhorPresidente,Senhorase SenhoresSena-
dores,pela significativa contribuição que a Confedera-
çãoNacionaldaIndústriatem dadoàm elhoriadaedu-
caçãobrasileiraaolongodedécadas,e,especialm en-
te,pelo esforço ainda m aiordesenvolvido nosúltim os
anos,desejodeixarconsignadasnosanisdaCasam i-
nhasefusivascongratulaçõesà entidade.

Era o que eu tinha a dizer.
M uito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (M arlucePinto)–A Presi-

dência lem bra aos Srs.Senadores que a sessão de
sexta-feira se realizará às9 horas.

Nada m ais havendo a tratar,a Presidência vai
encerrarostrabalhos.

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 52
minutos.)

––––––––––

DISCURSO PROFERIDO PELA SRª
SENADORA EMILIA FERNANDES NA
SESSÃO DO DIA 1º/06/99, QUE SE
REPUBLICA A PEDIDO DA
PARLAMENTAR:

A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT-RS.
Pronuncia o seguinte discurso.)– Sr.Presidente,Srªs
Senadoras,Srs.Senadores,nesta tarde,quero regis-
trara realização do V Encontro do Fórum de M ulheres
do M ercosul,ocorrido de 23 a 25/05/99 em M ontevi-
déu,na República Orientaldo Uruguai,onde participa-
m os,juntam ente com um a delegação com posta por
m aisde20m ulheresbrasileiras,coordenadapelaPre-
sidentedoCapítulodoBrasilnoFórum deM ulheresdo
M ercosul,a Deputada M aria Elvira Ferreira,do Estado
de M inasGerais.

Participaram do Encontro aproxim adam ente 250
m ulheres, dentre em presárias, políticas, sindicalistas,
educadorasdosquatro paísesdo Bloco Regional.

O Fórum de M ulheres do M ercosul,tem com o
PresidenteRegionalaDrªLauraVelasquez,daArgen-
tina,e com o 1ªVice-Presidente um a brasileira,a Drª
Ângela Prata de Assis;2ªVice Presidente,Francisca
RuízDiasde Echeverria (Paraguai);e Secretária Ge-
ral,Electra de LasCarreras(Uruguai).

É ainda integrado porrepresentantes do Setor
Político,do SetorExecutivo Culturaldo SetorEm pre-
sariale do SetorLaboral.

Foicriadoem novem bro/1995,em BuenosAires,
com o resultado de jornadas de trabalho sobre
“INTEGRAÇÃO M ERCOSUL: Visão das M ulheres”,
tendo seus estatutos aprovados em 17/07/1997,pos-
suiCapítulosNacionaisem cada Paísm em bro.

Fundam entado na ação conseqüente desenvol-
vidaporm ulheresem presárias,políticas,sindicalistas,
educadorase profissionaisliberais,que sem deixarde
ladoaproblem áticadegênero,desejam instalarapar-
tirdavisãodasm ulheres,adiscussão,aparticipaçãoe
a ação de todosossetoresda sociedade sobre a nos-
sa necessária presença no desenvolvim ento do
M ERCOSUL.

O V Encontro de M ulheres do M ercosul,contou
com a presença de várias autoridades e representan-
tesde entidades,entre elascabe ressaltar:

M inistradeM ulheresdaRepúblicadoParaguai–
Dra.Cristina M uniz.

Senadora Nacionaldo Paraguai– Dra.Ilda M a-
yeregger.

Em baixadora de Costa Rica no Uruguai– Dra.
M aria Eugenia Quesada Fonseca.

M inistro de RelaçõesExterioresda R.O Uruguai
– Dr.DidierOpertti.

Em baixadordos Estados Unidos no Uruguai–
Dr.CristopherAshby.

Em baixadorElbisRosselli– Diretordo M ercosul
do M inistério de RelaçõesExterioresdo Uruguai.
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Sub-Diretora do M ercosul do M inistro de
RelaçõesExt.do Uruguai– Dra.M iriam Fraschini.

Dra.M arcela M anuel– Coordenadora Geralda
Secretaria da M ulher– M isiones/Argentina.

Dra. Yolanda N. de Awada –
Diretora-Coordenadora da Área M ulherEm presária –
Câm ara de Com ércio Argentina Arábe.

Dr.José Fernando Valim – Prim eiro Secretário
de Em baixada do Brasilno Uruguai.

Representante da UNIFEM no Brasile no Cone
SulDra.Branca M oreira Alves.

Presidenta da CentralGeraldos Trabalhadores
do Paraguai– Sra.Sônia Leguizam ón.

Drª Julia B. Paolillo – Coord. do Program a
Interam ericano de Prevenção da Violência IIN –
Instituto Interam ericano da Criança da OEA –
Organização dosEstadosAm ericanos.

Representantesda União Européia.

Representantes do BID (Banco Interam ericano
de Desenvolvim ento).

Houve um a m esa redonda da Reunião
Especializada da M ulher do M ercosul, do Grupo
M ercado Com um ,e o Brasil,que deveria terenviado
um a m ulher para representá-lo oficialm ente,
infelizm ente não o fez.

É im portante ressaltar,com o ponto positivo,a
atenção dispensada pelo Em baixador do Brasilno
Uruguai,Dr.Luiz Augusto Costa,pela Conselheira
Ana M aria Fernandes,bem com o pelo 1ºSecretário
da Em baixada,Sr.José Fernando Valim ,que deram
um a atenção especial às Parlam entares e à
delegação com o um todo.

Durante o encontro, foi realizada um a
retrospectiva das ações do Fórum ,análise de data e
critérios para a com posição da diretoria regionale
nacional; oportunidade em que eu, que ocupo a
Vice-Presidência do SetorPolítico do Capítulo Brasil,
fuiconvidada e passeia integrara Direção Regional
do Fórum de M ulheresdo M ercosul,na qualidade de
representante política no Brasil.

O Forum de M ulheres do M ercosuljá realizou
cinco EncontrosInternacionais:

² I Encontro – Canelones/Uruguay –
abrilde 1996.

– Criação de Capítulos Nacionais – que
institucionalizados juridicam ente em cada
País se converteram na representação nacio-
naldo FORUM REGIONAL.

² IIEncontro – Belo Horizonte/Brasil–
dezem bro de 1996.

– Elaboração do Plano Estratégico de
Ação 1997-2001 a serexecutado pelos paí-
sesm em bros.

²IIIEncontro – Assunção/Paraguai– ju-
nho de 1997.

– Participação da Presidenta Regionale
das presidentas dos Capítulos Nacionais na
reunião do Conselho M ercado Com um e Cú-
pula Presidencial do M ercosul (Presidentes
dos Países)solicitando o reconhecim ento do
FORUM com o órgão de consulta perm anente.

– Objetivo alcançado atravésda Resolu-
ção nº20/98 do Grupo M ercado Com um ,ór-
gão institucionaldo M ERCOSUL que criou a
Reunião Especializada de M ulherREM ,inte-
grada porrepresentantesgovernam entaisdos
EstadosPartes.

– No artigo 2º de Resolução consta a
participação do FORUM DE M ULHERES DO
M ERCOSUL, com órgão de assessoram ento
da REM ,o que consideram os um espaço im -
portante da m anifestação e conquista.

– IV Encontro – Buenos Aires /Argenti-
na – abrilde 1998.

Conjuntam ente com o IEncontro de Le-
gisladorasNacionaisdosPaísesM em bros.

– Se estabelece com o m eta a harm oni-
zação das legislações existentes sobre a m u-
lher.

– Conjuntam ente se realiza um a reunião
de negóciosde em presáriasdo M ercosul.

O V Encontro se realizou recentem ente, em
M ontevideo/ROU sob a coordenação da Dra. Nelly
M organti,Presidente do Capítulo Uruguai,sendo que
o VI,será no próxim o ano ,no Brasil.

Dentre as reuniões específicas de trabalho do V
Encontro,cabe ressaltara questão laborale sindical,
cujotem aescolhidofoi“A m ulhereom ercadodetraba-
lhointegradosobaluzdaproblem áticadaigualdadede
oportunidades”.

Nosetorem presarial,acentuou-seadiscussãona
questãodaspequenasem icroem presasdoM ercosule
a ação dasm ulheresem presáriasem cada região dos
Estados-m em bros.

No setorpolítico – que foia M esa de que partici-
pei,inclusive fizum pronunciam ento,houve um debate
entreosquatropaíses–,areuniãofoirealizadanoPalá-
cio Legislativo,onde tratam os da análise da ação dos
governo e dos órgãos governam entais res-
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ponsáveispeladefesadosdireitosdam ulher(inclusive
noParlam ento)nospaíses-m em brosdoM ercosuleso-
bre a questão da legislação,instrum entose planosde
ação.Esse grupo de trabalho foiim portante tam bém
porque ele se desm em brou em dois m om entos:as
m ulheres políticas e as representantes da área cultu-
ral,educacional,acadêm ica,entenderam que não se
pode tratara questão M ercosulna visão realista da
verdadeira integração se não aproveitarm os a cultura
e a educação desses povos,que têm coisas sem e-
lhantesem uitariqueza;questãoquetam bém foitraba-
lhadavisandoafortaleceradem ocraciacom eqüidade
de gênero a partirda visão culturale educacional.

Ficou ainda definido que,nospróxim osdias13 e
14 de junho,será realizada um a reunião da Diretoria
Regionaldo Fórum no Paraguai,tam bém com o conti-
nuidade da 2ªReunião Especializada,que será reali-
zada nosdias11 e 12,que está sendo organizada es-
pecificam ente pelo Paraguai.

O Fórum deM ulheresdoM ercosulparticiparáde
um outro im portante evento: a Conferência Naf-
ta-M ercosul– Im pacto Sobre as M ulheres,a se reali-
zarem outubro deste ano no Canadá.

Quero registrar,Srs.Senadores,parte do pro-
nunciam ento que fiz durante m inha participação no
grupopolítico.Naocasião,afirm eiqueadim ensãohu-
m ana do processo de integração do Cone Sulé m uito
pouco percebida pela sociedade em geral.Reflexo tí-
pico de talatitude é a concepção generalizada de que
o M ercosulseria um projeto m eram ente com ercial
destinado a darvazão aosinteressesdo capitale das
em presastransnacionais.

Entretanto,se considerarm os o M ercosulm ais
do que um a m era união aduaneira,um verdadeiro ins-
trum entodedesenvolvim entodaproduçãoedeincen-
tivo à com petitividade da econom ia brasileira,é preci-
so adm itirque o alcance de taism etasexige a m oder-
nização de nosso sistem a produtivo,o que com preen-
de a atualização não só da base tecnológica com o
tam bém dasrelaçõesde trabalho.

Não há dúvida de que o M ercado Com um do
ConeSuléum arealidadepolíticaeum fatoeconôm ico
da m aiorrelevância no cenário m undial.Entretanto,
para que seja tam bém um a realidade socialincontes-
tável,não se poderá perm itirque sua capacidade pro-
dutivasejaafetadaporprocedim entosdiscrim inatórios
e obsoletos em relação à m ulher,cuja participação é
indispensávelnum processo de desenvolvim ento m o-
derno,equilibrado e justo.

No que se refere aos direitos da m ulhere à ga-
rantiadesuaigualdadenasrelaçõesfam iliareselabo-

rais,verificam -se notáveisdivergênciasnossistem as
jurídicosinternosde cada Estado-m em bro.

A presençadessasdisparidadesm ostraaneces-
sidadedeum aunificaçãoem nívellegislativo.Noestá-
gioem queseencontraonossoprojetointegracionista
do Cone Sul,m uito distantes estam os de um a condi-
çãosupranacional.Noentanto,relativam enteàm ulher
e à fam ília,vislum bra-se um a harm onização m aisviá-
vel,dadas as afinidades históricas no que se refere à
inserção da m ulher,com o fatorprodutivo,no processo
de desenvolvim ento econôm ico dos países envolvi-
dos.

Valeressaltar,poroutrolado,queaAm éricaLati-
na não seguiu o m odelo econôm ico dospaísesindus-
trializados,onde a m aiorinserção das m ulheres no
m ercado de trabalho ocorreu em período de m aior
crescim ento econôm ico e escassez de m ão-de-obra.
Na Am érica Latina,ao contrário,foia crise econôm ica
que levou um enorm e contingente de m ulherespara o
m ercado de trabalho e essa ação provocou um signifi-
cativo crescim ento da População Econom icam ente
Ativa–PEA fem inina,som adaàm ão-de-obram asculi-
na.

M esm o assim ,sabem os que a m ulhernão pas-
sou a serconsiderada im portante geradora de renda,
porrazões culturais que todos conhecem os,que vêm
identificando ainda o trabalho da m ulhercom o um a
m odalidadecom plem entaràdohom em e,consequen-
tem ente,m enosrem uneradaeatém enosprestigiada.

Poroutro lado,registram os ainda que o Brasil
está enfrentando profundas dificuldades do ponto de
vista econôm ico,político e social,resultado das altas
taxasde jurosdo m undo e do atrelam ento sem prece-
dentesao capitalespeculativo internacional,com séri-
as repercussões em todos os cam pos da sociedade
brasileira.

Em conseqüência dessa brutalrecessão que
atinge a econom ia nacionalem todos os setores,o
Brasiléoquartopaísdom undoem núm erodedesem -
pregados,já chegando perto de 20% da população
econom icam ente ativa.É um a situação de tam anha
gravidade que,neste ano,o desem prego é tem a da
Cam panha da Fraternidade,prom ovida pela Confe-
rência Nacionaldos Bispos do Brasil– CNBB,não
apenasapontando para o fato da dim inuição do traba-
lho,m asnosperguntando o porquê disso.

A ideologia neoliberalpatrocinadora dessa crise,
que construiu e referendou o dom ínio,sem dúvida,
selvagem do m ercado sobre as nossassociedades,
foiproposta em 1990,em W ashington,por repre-
sentantes do governo norte-am ericano, do Banco
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M undiale do FM I,que realm ente fizeram com que se
estabelecesse essa política em váriospaísesda Am é-
rica.

Lem breitam bém que a Conferência Internacio-
nalda M ulher,realizada na China em 1995,já alertou e
reconheceu que as propostas neoliberais expressas –
segundooDocum entodeBeijing–naspolíticasm acroe
m icroeconôm icas,incluindo o reajuste estrutural,nem
sem pre foram desenhadas levando-se em conta seus
im pactossobreasm ulhereseasm eninas,especialm en-
te aquelasque vivem na pobreza.

E,aliados aos aspectos legais e econôm icos,
m uitosoutrosfatoresde ordem educacional,culturale
políticaestãorelacionadoscom odesenvolvim entoso-
cialdam ulhernaAm éricadoSulepoderão,sem dúvi-
da,serum notávelim pulsoaoM ercosul,nam edidaem
que as próprias m ulheres participem m ais ativam ente
dessasquestões.

Fizem osum asériedequestionam entosem rela-
ção ao acesso,à distribuição educacionalpara a m u-
lher,à sistem ática utilizada pelasem presasquanto ao
cuidado com asm ulheres,no que se refere a creches,
aoatendim entoàeducação.Registram os,concluindo,
que a situação de desigualdade e injustiça em que vi-
vem nossos povos resulta do processo histórico de
atrelam ento aos interesses dos poderosos grupos
econôm ico-financeirosinternacionais,estreitam enteli-
gadosa gruposnacionaisdesvinculadosda realidade
sociale despidos do espírito patriótico,em um a de
suasvariáveism aisgraves,queéadiscrim inaçãopolí-
tica,social,econôm ica e culturalque recaisobre nós,
m ulhereslatino-am ericanas.

A realidade atual,portanto,im põe que a presen-
ça das m ulheres nos centros de decisão política seja
aindam aisefetivaeeficiente,advertindosobreagravi-
dade da crise,denunciando osdesm andose apresen-
tando propostas.M ais do que nunca,a conquista de
igualdade de gênero, além das questões pontuais,
passa pela m udança radicalda atualpolítica econôm i-
ca e dosseustrágicosdesdobram entossociaise polí-
ticos.

Afirm am os que nós,as m ulheres do Brasil,da
Argentina,doUruguai,doParaguaieoutrospaíses,te-
m os a grande responsabilidade de,ao lado dassuges-
tõesepropostaseconôm icas,inserirnosdebatesasen-
sibilidade,o espírito coletivo,a fraternidade,o hum a-
nism o e o senso m aisprofundo de igualdade.

Poroutro lado,cham am osatenção para o docu-
m ento final,resultante dostrabalhosem grupo – pedi-
m os,inclusive,oregistro,nosAnaisdaCasa,dodocu-
m entointitulado“O fatorinstitucional–apróxim atarefa

doM ercosul”,eoresultadopontualdasquestõesque
lá foram definidas.

Entre aspropostasm aissignificativasse destacam :

– Com patibilizara legislação preventiva
da violência fam iliar,propondo um currículo
escolaronde se incluam tem as sobre a vio-
lência, assim com o a regulam entação da
não-violência nosm eiosde com unicação;

– Prom over a criação de m ecanism os
de ação afirm ativa para assegurara partici-
pação efetiva da m ulhernos espaços de de-
cisão política;

– Agilizara adequação das legislações
aos novos paradigm as em relação ao m erca-
do de trabalho para que contem plem projetos
com novasalternativase perspectivasde tra-
balho para essa grande m ão-de-obra hoje
desem pregada;

– Oferecerassessoram ento quando se
im plem entem os m ecanism os dos segm en-
tosdosdireitosconsagradosno Acordo Soci-
alLaboraldo M ercosul,para que se priorize
a verificação do cum prim ento pelos países
do princípio da não-discrim inação em razão
do sexo;

– Prom over, em nívelregional, ações
que favoreçam o acesso ao crédito das m é-
dias e pequenas em presas,através da desti-
nação de fundos e de linha de crédito,fo-
m entando a sim plificação de trâm iteslegais;

– Criarum organism o de estrutura su-
pranacionalde consulta,assessoram ento e
resolução de conflitos, principalm ente das
m édias e pequenas em presas do M ercosul,
para que agilize e resolva objetivam ente os
problem asdo setor.

Poroutro lado,destacou-se,à luz da problem á-
tica da igualdade de oportunidades,a necessidade
de prom overa participação das m ulheres no Subgru-
po 7,que é o grupo industrial,e Subgrupo 10,que é
o laboral,do Grupo M ercado Com um do M ercosul,
grupo oficialexistente nesse país.

Finalmente,aotérminodoencontro,aprovou-seum do-
cumentorelativoaofatorinstitucionaldoMercosul,e,nomes-
mo,destaca-se que,embora na atualidade os membros do
Mercosulcontem com apossibilidadederecorreraum tribu-
nalarbitralparadirim irassuasdiferenças,oestadoavança-
dodoBlocoRegionalearealidadequeexistehojenocomércio
internacionaltornam indispensávela criação de instituições
permanentese flexíveisque assegurem a resolução ágilde
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conflitos,perm itam a participação de todos os setores
dasociedadeedefinitivam entegarantam aviabilidadedo
M ercosulem longo prazo.

Assim m esm o,apesarda convicção generalizada
queconsideraqueoM ercosuléum processoeconôm ico,
m arcam osa nossa posição,qualseja a de acreditarm os
que o m esm o não pode lim itar-se exclusivam ente a essa
área.M uitopelocontrário,oM ercosulprecisaserum are-
alidadequeavançaparaform asdeintegraçãoqueenglo-
bem aspectossociais,laborais,culturaise políticos.

Nesse sentido,o Fórum de M ulheres do M ercosul
considera que,para alcançardita realidade,surge a ne-
cessidade de um a adequação perm anente da estrutura
institucionaldo M ercosulque contem ple a dem anda da
sociedade.

Portanto,Sr.Presidente,querosolicitarquetodasas
propostas e documentos,que não estou lendo na íntegra,
bem como nosso pronunciamento,sejam publicados nos
AnaisdaCasa,nasuatotalidade.

Quero dizertambém que toda a documentação que
recebemos será encaminhada à Comissão Parlamentar
ConjuntadoMercosuldoCongressoNacional,aoConselho
NacionaldosDireitosdaMulherdonossoPaíseaoMinisté-
rio dasRelaçõesExteriores,para que haja uma ação inte-
gradanasuaimplementação.

JáqueestamosfalandodeMercosul,registrotambém
aexpectativaem tornodedoistemasqueforam muitodiscu-
tidos,não oficialmente,nos bastidores desse encontro de
mulheresdoMercosul:um delesserefereàquestãodado-
larizaçãodamoedaargentina,queéum assuntocomplexo,
sobre o qualainda há muitasposiçõesdivergentes;o outro
estárelacionadoareuniãoqueserárealizadanoRiodeJa-
neiro,achamadaCimeiraAméricaLatinaUniãoEuropéia.

V.Exªssabem que,em 27e28dejunho,49gover-
nantesdepaísesdaEuropa,daAm éricaLatinaedoCari-
bevãoreunir-senoRiodeJaneironum encontroem que
–segundoaim prensa–haveráespaçosparaadiscussão
de tem as políticos e econôm icos,com o,porexem plo,a
consolidação e o aperfeiçoam ento da dem ocracia nos
continentes;o fortalecim ento dos sistem as judiciários;a
questãodosdireitoshum anosedasegurança;alutacon-
traasdrogas;areform anoatualsistem adasNaçõesUni-
das;ocrescim entosustentadodaseconom ias;oacessoa
m ercadose fluxosfinanceirose de investim entos.

A expectativaégrande.Sabemosque,hoje,oMerco-
sulabrange uma população de 211,2 milhõesde pessoas.
Delefazem partequatropaísesoficialmente,emaisdoises-
tãoem encaminhamento.Englobaum PIB deUS$1,108tri-
lhão,um PIB per capitadaordem deUS$5.330eum défi-
citcom ercialdeUS$15,724bilhões.Com relaçãoàUnião

Européia,V.Exªs conhecem os dados e sabem da
sua im portância.

Ressalto m aisum a vezque o Fórum dasM ulheres
doM ercosuléum órgãodeassessoram ento,regulam en-
tado em lei,do Grupo da Reunião Especializada de M u-
lheres do M ercosul.Desde o ano de 1998,porm eio de
um aresolução,foiaprovadoqueoFórum deM ulheresdo
M ercosuldeve assessorar,apoiare sugerirpropostas a
serem discutidasnoâm bitodosórgãosoficiaisdoM erco-
sul.É im portante que se registre esse fato.

Osdadosespecíficosque estão em nosso relatório
– não entram osem m aioresdetalhes–,ressaltam osque
são do m aisalto significado.

Acredito que a Presidente do capítulo do Fórum de
MulheresdoMercosuldoUruguai,aDrªNellyMorgant–que
foiquem sediou e coordenou o encontro –,ficou altamente
satisfeita,uma vez que foram atingidos os objetivos a que
esseencontrosepropôs.

CumprimentooFórum equerodizertambém que,em
todososEstadosbrasileiros,estãosendochamadasaquelas
mulheres–políticas,educadoras,empresárias,sindicalistas–
quequeiram tomarmaiorconhecimentoarespeitodessaenti-
dade e que possam futuramente,inclusive,organizá-la em
seusEstados.

O Estado de M inas Gerais,realm ente,é o Estado
em queestám elhororganizadoessetrabalho,quefoifeito
apartirdaDeputadaM ariaElvira,quefoiapioneiranessa
participaçãodoBrasilnoFórum deM ulheresdoM ercosul.
Estam os agora levando-o ao Rio Grande do Sul,nosso
Estado, m as querem os dialogar com outros Estados,
casoestesdem onstrem interessedeseincorporarnessa
luta e nesse espaço de debate referente à questão do
M ercosul.

O FatorInstituicional:apróximatarefadoMercosul.

Desde sua criação,a evolução do M ercosultem
sidom uitoprom issora.Asrelaçõescom erciaisentreseus
m em bros tem dem onstrado um claro crescim ento ao
m esm o tem po em que se increm enta a confiança dos
Estados frente à com unidade internacional. Definitiva-
m ente o M ercosulfoipensado com o um a sólida garantia
para o desenvolvim ento de seusintegrantes.

Porém ,hoje o M ercosulapresenta clarossinaisde
fadiga pela com binação das crises financeiras com pro-
blem as naturais de consolidação e aprofundam ento do
processo negociador.

Brasil e Argentina, os m aiores sócios do
M ERCOSUL,enfrentam atualm ente um a crise própria
dosprocessodecrescim entoedosefeitosnegativosdas
crisesfinanceirasinternacionais.
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Se som am a estas dificuldades as assim etrias
que sem pre existiram entre as m edidas da política
econôm ica (m onetária,fiscale aduaneira)adotadas
individualm ente pelos quatro países;a dificuldade de
levaradiante a consolidação e aprofundam ento das
negociações (sistem a autom otriz,açúcar,código de
defesa do consum idor,tarifas externas com uns e ou-
tros);reclam açõesm útuas,resultado dasdificuldades
internasde cada um dospaísesem relação à balança
com erciale a redução do intercâm bio com ercialtotal
dentro do M ercosul.

Estasdificuldadesconfirm am o risco que corre o
estabelecido em m atéria institucionalque pode incidir
frente a potenciaisinvestidoresinternose externos.

Portaism otivosénossaintençãogerarum deba-
te em torno da necessidade de dotaro M ercosulde
Instituições Supranacionais ou inclusive de organis-
m os Interestatais que perm itam resolverdisputas co-
m erciaisepropornorm ascom unsparaserem tratadas
noPoderLegislativodecadaum dospaísesm em bros.

A ausência desta discussão tem determ inado
que toda disputa com ercialse converta praticam ente
em um aquestãodeEstado.Ascom issõessetoriaisde
trabalho – GM C,do Grupo M ercado Com um .Se reú-
nem periodicam ente,porém suasdecisõesacabam no
gargalo do Conselho do M ercado Com um .Esta reali-
dade evidencia a necessidade de instituições neutras
ou interm ediárias para esclarecere evitarque cada
conflito tenha tanta carga política e envolvam direta-
m ente osChefesde Estado.

Sebem que,naatualidade,osm em brosdoM er-
cosulcontam com a possibilidade de recorrera um tri-
bunalpara dirim irsuasdiferenças,o estado avançado
do Bloco Regionale a realidade que exige hoje o co-
m ércio Internacional,tornam indispensávela criação
deinstituiçõesperm anenteseflexíveisqueassegurem
a resolução ágilde conflitos;perm itam a participação
detodosossetoresdasociedadeedefinitivam entega-
rantam a viabilidade do M ercosulem longo prazo.

Até agora,a falta de um a interpretação,sistem a-
tizaçãoeconseqüente aplicação de tratadose proto-
colosem vigor,tem fortalecido osdesequilíbriospró-
priosda realidade dosEstadosm em bros;constituin-
do-se tudo em evidente obstáculo à consolidação e
autonom ia do processo de integração em curso.

Porconseguinte,a criação de organism os dota-
dosdeum am aiorindependênciaseráum aferram enta
indispensávelpara prom overe respaldaro rum o do
M ercosulque deve respondera necessidadesespecí-

ficase transform adas,porisso há de terum conteúdo
m utável.

M ERCOSUL:Um a realidade social,laboral,polí-
tica e culturalalem de com ercial.

Apesarda convicção generalizada que conside-
ra o M ercosulcom o um processo econôm ico acredita-
m osqueom esm onãoselim iteexclusivam enteaessa
área.M uitopelocontrário,oM ercosuléum arealidade
que avança para form as de integração que englobem
aspectossociais,laborais,culturaise políticos.

Para alcançaresta realidade surge a necessida-
dedeum aadequaçãoperm anentedaestruturainstitu-
cionaldoM ercosulquecontem pleadem andadasoci-
edade civil.

Conclusão:
Peloexposto,oFórum deM ulheresdoM ercosul,

considera que deveria seragilizada um a decisão que
incorporeaom arcoJurídicom ecanism odesoluçãode
controvérsiaságil,queresguardeosdireitoseasinqui-
etudesde todo ossetoresda sociedade.

São essas as considerações que eu gostaria de
fazer,Sr.Presidente.

M uito obrigada.

Ata da 66ª Sessão não Deliberativa,
realizada em 31 de maio de 1999

(Publicada no Diário do
Senado Federalde 1º de junho)

RETIFICAÇÃO

À páginanº13506,1ªcoluna,noregistrodem u-
dança de presidência.

Onde-se lê:
Durante o discurso do Sr.Roberto Freire,o Sr.

Carlos Patrocínio,2ºSecretário,deixa a cadeira da
presidência,que é ocupada pelo Sr.Ademir Andra-
de, 2º Secretário.

Leia-se:
Durante o discurso do Sr.Roberto Freire,o Sr.

Carlos Patrocínio,2º Secretário,deixa a cadeira da
presidência,queéocupadapeloSr. Ademir Andrade,
2º Vice-Presidente.

AGENDA DO PRESIDENTE
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

2-6-99
Quarta-feira

15h30 – Sessão Deliberativa Ordinária do
Senado Federal
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Ata da 69ª Sessão Não Deliberativa
em 4 de junho de 1999

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Presidência dos Srs.: Geraldo Melo, Nabor Júnior e Tião Viana

(Inicia-se a sessão às 9 horas.)

O SR. PRESIDENTE (NaborJúni or)– Havendo nú-
m ero regim ental,decl aro aber ta a sessão.

SobaproteçãodeDeus,i niciam osnossost rabalhos.
Sobre a m esa,Expedi ente que passo a l er.

É lido o segui nte:

EXPEDIENTE
PARECERES

PARECER Nº 319, DE 1999
Da Comissão de Assuntos Sociais, ao

Projeto de Lei do Senado nº 174, de 1999, de
autoria do Senador Romero Jucá que deter-
mina a exibição de registro no órgão de Vigi-
lância Sanitária nos produtos que especifica,
e dá outras providências.

Relator:Senador Antero Paes de Barros

I – Relatório
O ProjetodeLeidoSenadonº174,de1999,deaut o-

ria do SenadorRom er o Jucá,det erm ina que “ os produtos
m edicinais,al im entícios,f órm ulas,cosm ét icos,ou quai s-
quert ipos de r em édios ou t ratam entos que i m pliquem na
(sic)i ngest ão de dr ogas,ou apl icações t ópicas,dever ão
exibir,def orm aclara,naspeçaspubl icitáriasvei culadaspe-
los m eios de com uni cação,a expr essão ‘ Registrado na Se-
cretaria de Vigilância Sanitária sob o núm ero...’.”( art.1º ).

O art.2ºdo pr ojeto estende a obr igação def inida no
art.1ºaospr odutosde or igem estrangei ra.

O art.3ºdet erm inaqueodescum pr im entododispos-
to nosar tigosant eriores“sujeitará osresponsávei spela fa-
bricação ou com er cialização do pr oduto e pela vei culação
da propaganda a m ul tasque var iam de R$10.000,00 (dez
m ilr eais)aR$100. 000,00(cem m ilr eais),nocasoder einci-
dênci a,sem pr ejuízo dassançõesper tinentes,nos t erm os
de legislação ci vile penalvi gente”.

O art.4ºest abelece que o PoderExecut ivo regula-
m entará a leiem at é sessent a diasapósa publ icação.

O art.5ºest abelece que a l eient ra em vigorna dat a
de sua publ icação.

Ressal te-se que não f oram oferecidas em endas no
prazo regim ental.

II – Análise

O PLS nº174,de 1999,t em com o objetivo obr i-
gara exi bição do r egistro dospr odutosque m enci ona
naspeçaspubl ici táriasvei cul adasem todososm ei os
de com unicação,e não a exi bição de r egistro nospr o-
dutos que especi fica, conf orm e consta da em enta
apresent ada.

De fato,a publ icidade dospr odutossuj eitosa vi -
gilânci a sani tária há m uito requeri ntervenção m ai s r i-
gorosa do PoderPúbl ico,a f im de coibira pr opagan-
da enganosa que at ribuipr opriedades m ilagrosas a
cosm éticos,t ratam entos e al im entos.

Entretanto,ao cont rário do que af irm a a just ifi-
cação do pr ojeto,não se ver ificam em seu text o dis-
posi tivosque possam darum bast a à propaganda en-
ganosa que abusa da boa- fé dos ci dadãos.O bser -
ve- se que di fici lm ente isso poder ia ser consegui do
pela edição de l ei,poi s a l egislação sani tária brasi lei-
ra já abrange os di sposi tivos necessár ios par a evi tar
essesf atos;na ver dade,o que f alta ao Paísé um a fis-
cal ização ef etiva porpar te dos ór gãos de vi gilânci a
sani tária,que j á detêm todas as pr errogat ivas l egais
para coi bira pr ática.

Tam bém não se trata de pr oposi ção que obr igue
o registro de pr odutos naci onais ou est rangei ros na
vigilânci a sani tária,at é porque esse r egistro já é obr i-
gatório porl ei.

A despei to,por ém ,dessas i m preci sões ver ifica-
dasna em ent a e na j ust ificação,o t ext o do pr ojeto,ao
obrigara exi bição do núm er o de registro do pr oduto
nosanúnci osvei cul adosem todososm ei osde com u-
nicação,r evest e-se de gr ande pot enci alpar a lim itara
propaganda de pr odutos sem registro (e,por tanto,
sem autorização par a ser em com ercializados) ,i lega-
lidade ai nda m aisgr ave que a pr opaganda enganosa.

Entretanto,f az- se necessár io ressal tara neces-
sidade de si gnificat ivas al terações par a com patibili-
zara pr opost a com a legislação sani tári a em vigor,
já bast ante com pleta e abr angent e. I sso por que,
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conf orm e recom enda a boa t écni ca legislativa e det er-
m ina a LeiC om pl em entarnº95,de 26 de f everei ro
de 1998,as novas l eis preci sam ser i nseri das no
conj unto dasnorm as j á exi stentes,de f orm a a evi tar
a edi ção de um a “l eisol ta”em rel ação às dem ai s.

Assim sendo,essa com pat ibilização r equeri n-
vest igaros aspect os do PLS nº174/ 99 já cont em pla-
dos nas l eis vi gentes e ver ificara possi bilidade de r e-
m etera essas l eis as i novações cont idas no pr ojeto.
Vejam os,por tanto,a l egislação.

O s cosm éticos,os pr odutos m edicinais,as f ór-
m ulase osr em édiossubor dinam -se ao r egim e da Lei
nº6. 360,de 23 de set em bro de 1976,que “ dispõe so-
bre a vi gilânci a sani tária a que f icam sujeitososm edi -
cam entos, as dr ogas, os i nsum os farm acêuticos e
cor relatos,cosm ét icos,saneant es e out ros pr odutos,
e dá out ras pr ovi dênci as” ,e aos decr etos que a r egu-
lam entam ,ent re eles o Decr eto nº79. 094,de 5 de j a-
neiro de 1977.

O salim entosdi etéticossubm et em -se ao r egim e
do Decreto-Leinº986,de 21 de out ubro de 1969,que
“inst ituinor m as básicas sobr e alim entos” ,e t am bém
ao da Leinº6. 360/76,noscasosem que “ tenham seu
uso ou venda dependent esde pr escr ição m édica e se
dest inem a suprirnecessi dades di etéticas especi ais,
a supl em entar e enr iquecer a al im entação habi tual
com o vitam inas,am i noáci dos,m i nerais e out ros el e-
m entos e a i ludiras sensações de f om e,de apet ite e
de pal adar,subst ituindo os al im entos habi tuais nas
dietas de r est rição”( art.46,I ,I Ie I II).

Am bososregim esim põem o registro prévi o dos
produtos no M inistério da Saúde par a que el es pos-
sam serexpost os à venda ou ent regues ao consum o
(art.3ºdo Decr eto-Leinº986/ 69 e ar t.12 da Leinº
6.360/76).Essa exi gênci a e todososdem ai sdi sposi -
tivos das duas norm as apl icam -se t am bém aos pro-
dutos i m portados (art .53 do decret o-l eie art .12 da
lei).

O Decreto nº79. 094/77,que r egulam enta a ci ta-
da lei,def ine os r equisi tos par a o registro dos pr odu-
tos subm et idos à vi gilânci a sani tária,ent re eles o de
“que o pedi do da em presa ao di rigente do ór gão de vi -
gilânci a sani tária” cont enha “ os dem ais el em entos
necessár ios,per tinentes ao pr oduto de que se t rata,
incl usi ve os de causa e ef eito,a f im de possi bilitara
apreci ação pel a autoridade sani tária”( art.17,I II,h) .

A Leinº6. 360/ 76 det erm ina que a propaganda
de drogas, m edi cam entos ou quai squer out ros
produt os com venda suj eita a prescri ção m édica
ou odont ológica f ique “rest ri ta a publ icações que se
dest inem exclusi vam ente à di st ri buição a m é-
dicos, ci rurgi ões-dent istas e f arm acêut icos” (art .

58,§ 2º),norm a que se repet e no art .117 do decre-
to.Esses produt os,port anto,nunca são anunci a-
dos nos m ei os de com uni cação dest inados ao gr an-
de públ ico.

Q uanto aos dem ais pr odutos,a l eir em ete às
norm as especí ficas a ser em dispost as em regula-
m ento “a propaganda dos m edi cam entos de venda l i-
vre,dos pr odutos di etéticos,dos saneant es dom issa-
nitários, de cosm ét icos e de pr odutos de hi giene” .
Esse r egulam ento,porsua vez,di spost o no Decr eto
nº79. 094/77,apr esent a o segui nte text o:

Art. 118. A pr opaganda dos m edi ca-
m entos,dr ogas ou de qual querout ro produ-
to subm etido ao r egim e da Leinº6. 360,de
23 de set em bro de 1976, e dest e regula-
m ento,cuj a venda i ndependa de pr escr ição
do m édico ou ci rurgião-dent ista,pr esci ndirá
de aut orização pr évi a do M inistério da Saú-
de,desde que sej am observadas as segui n-
tes condi ções:

I– r egistro do pr oduto,quando est e for
obrigatório,no ór gão de vi gilânci a sani tária
com petente do M inistério da Saúde;

II – que o t ext o, f igura, i m agem , ou
projeções não ensej em interpretação f alsa,
erro ou conf usão quant o à com posi ção do
produto,suas f inal idades,m odo de usarou
procedênci a,ou apr egoem propriedades t e-
rapêut icas não com pr ovadas porocasi ão do
registro a que se r efere o item anterior;

III– que sej am declaradas obr igatoria-
m ente as cont raindicações,i ndicações,cui -
dados e adver tênci as sobr e o uso do pr odu-
to;

IV – enquadr ar-se nas dem ai s exi gên-
cias genér icas que venham a ser f ixadas
pelo M inistério da Saúde.

§ 1ºA di spensa da exi gênci a de aut ori-
zação pr évi a nos t erm os deste artigo não
excl uia f iscal ização por par te do ór gão de
vigilânci a sani tária com petente do M inistério
da Saúde,dos Est ados,do Di strito Feder al
e dos Ter ritórios.

§ 2º N o caso de i nfração,consta-
tada a i nobservânci a do di sposto nos
i tens I, II e III deste arti go, i ndepen-
dentem ente da penal idade apl icável ,
a em presa fi cará suj ei ta ao regi m e de
prévi a aut ori zação previ st o no art .58 da
Leinº 6.360,de 23 de setem bro
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de 1976,em rel ação aos textos de fu-
turas propagandas.

§ 3º O di spost o nest e artigo apl ica- se
a todos os m ei os de di vul gação,com uni ca-
ção, ou publ icidade, t ais com o car tazes,
anúnci os l um inosos ou não,pl acas,r eferên-
cias em program ações r adiofônicas, f ilm es
de televi são ou ci nem a e outras m odali-
dades.

Sobre os al im entos,o decr eto-lei,no Capí tulo III,
que t rata da rotulagem ,det erm ina que “ os rótulos de-
verão m encionarem car acteres per feitam ente legíve-
is”( art.11,caput )o “ núm ero de registro do al im ento
no órgão com petente do M inistério da Saúde” (inci so
V).Al ém disso,di spõe que “ não poder ão const arda
rotulagem denom inações,desi gnações,nom es geo-
gráficos, sí m bolos, f iguras,desenhos ou i ndicações
que possi bilitem interpretação f alsa,er ro ou conf usão
quant o à or igem ,pr ocedênci a,nat ureza,com posi ção
ou qual idade do al im ento,ou que l he at ribuam quali-
dades ou car acteríst icas nut ritivas super iores àquel as
que realm ente possuem ”( art.21) ,e t am bém que “as
disposi ções dest e capí tulo se apl icam aos textos e
m atérias de pr opaganda de al im entos qual quer que
seja o veí culo utilizado par a a sua di vulgação” ( art.
23).

No capítulo VI,que t rata da f iscal ização,o ar t.31
do decr eto-leiest ende essa f iscal ização à publ icidade
e à propaganda de al im entos,qual querque sej a o veí -
culo em pregado par a a sua di vulgação.

Da m esm a form a,a l ei,em seu t ítulo XIV,que t ra-
ta da f iscal ização,det erm ina est arem “igualm ente su-
jeitas à ação de vi gilânci a a propaganda dos pr odutos
e das m arcas,porqual querm ei o de com unicação,a
publ icidade, a r otulagem e etiquetagem ” ( parágrafo
único do ar t.68) .

No que tange às m ul tas apl çicávei s,o Decr e-
to-Leinº986/ 69,noseucapí tuloVIII,sobr easi nfraçõese
penal idades,det erm ina que “ a inobser vânci a ou deso-
bediênci a aospr ecei tosdest e decr eto-leie dem ai sdi s-
posi ções l egais e regulam entares dar á lugarà apl ica-
ção do di spost o no Decr eto-Leinº785,de 25 de agos-
to de 1969"( art.40).

Igualm ente,a Leinº6. 360/76 dispõe que “ a inob-
servânci a dos pr ecei tos dest a lei,de seu r egulam ento
e nornas com plem entares conf igura infração de nat u-
reza sani tária,f icando suj eito o infratorao pr ocesso e
às penal idades pr evi stos no Decr eto-Leinº785,de 25
de agost o de 1969,sem pr ejuízo das dem ai s com ina-
ções ci vis e penai s cabí vei s”( art.66) .Al ém disso,de-

term ina que “ independent em ente daspr evi stasno De-
creto-Leinº785,de 25 de agost o de 1969,conf iguram
infraçõesgr avesou gr aví ssi m as,nos t erm osdesta lei,
assegui ntespr áticaspuní vei scom assanções i ndica-
das naquel e diplom a legal ”( art.67, caput):“ rotularos
produtos sob o r egim e desta leiou del es fazerpubl ici-
dade sem a obser vânci a do di spost o nest a leie em
seu r egulam ento ou cont rariando os t erm os e as con-
diçõesdo r egistro ou de aut orização r espect ivos”( inci -
so I ).Essasdet erm inaçõesr epetem -se nosar ts.143 e
147,I ,do Decr eto nº79. 094/77.

O citado decr eto-leinº785/ 69,que di spunha “ so-
bre infrações às nor m as relativas à saúde e r espect i-
vas f inalidades” ,f oir evogado pel a Leinº6. 437,de 24
de agost o de 1997,que “ conf igura infrações à l egisla-
ção sani tária federal,est abelece as sanções r espect i-
vas,e dá out ras pr ovidênci as” .Essa l ei,que cl assi fica
com o infração sani tária o ato de “ fazerpr opaganda de
produtos sob vi gilânci a sani tária,al im entos e out ros,
cont rariando a l egislação sani tária”, sof reu,por sua
vez, sucessi vas al terações, a úl tim a das quais im -
plm entada pel a Leinº9. 695,de 20 de agost o de 1998.
Essa l eiat ualiza os val ores pr evi stos par a a pena de
m ulta, que vai de R$20. 000,00 (vinte m il r eais) a
R$50.000,00 (cinquent a m ilr eais)nas i nfrações gr a-
ves e de R$50. 000,00 (cinquent a m il r eais) a
R$200.000,00 (duzent os m ilr eais)nas i nfrações gr a-
víssi m as.

Isso m ost ra que,ao cont rário de pr ever“ pesadas
m ultas aos i nfratores” ,com o al ega a j ust ificação do
projeto de leiem exam e,o PLS nº174,de 1999,est i-
pula m ultas m ais leves ( de dez m ila cem m ilr eais)do
que as que j á est ão em vigor( de vi nte m ila duzent os
m ilr eais)par a as i nfrações r elativas à publ icidade de
produtos sob r egim e de vigilânci a sani tária,o que não
ser ia recom endáveldo pont o de vi sta legislativo.

Porf im ,com o resul tado de t oda essa anál ise,
const ata-se que a l egislação sani tária já regul a-
m enta a pr opaganda e as i nfrações com et idas nes-
sa pr opaganda,ai nda que não cont em ple a exi gên-
cia de aspeçaspubl ici táriasapr esent arem o núm ero
de regist ro dos pr odut os.Por ém ,com o vi sto ant eri-
orm ente,a l eii m põe que essa i novação sej a introdu-
zida na l egislação j á em vigor,o que pode seref eti-
vado porm ei o de pequenas al terações nosar ts.23
do Decreto-Leinº986/ 69,e 58 da Leinº6. 360/ 76.

III – Voto

Em virt ude das consi derações expost as, o
vot o é pel a aprovação do Pr ojeto de Leido Senado nº
174,de 1999,na f orm a do segui nte subst itutivo:
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TEXTO FINAL DO PRO JETO DE LEIDO SENADO
Nº174,DE 1999,APRO VADO PELA CO M ISSÃO DE
ASSUNTO S SO CIAIS EM REUNIÃO DO DIA 26 DE
M AIO DE 1999.

Determina a exibição, nas peças pu-
blicitárias veiculadas em todos os meios
de comunicação, do número de registro
dos produtos sujeitos ao regime de vigi-
lância sanitária, alterando o art. 23 do De-
creto-Lei nº 986, de 21 de outubro de
1969, e o art. 58 da Lei nº 6.360, de 23 de
setembro de 1976.

Art.1ºI nclua-se no ar t.23 do Decr eto-Leinº986,
de 21 de out ubro de 1969,o segui nte parágrafo único:

“Art.23.. ................................................
Parágrafo único.A pr opaganda m enci o-

nada no caput dever á obr igatoriam ente vei -
cular o núm er o de registro do pr oduto, por
m eio da expr essão ‘ Registrado no Ó rgão de
Vigilânci a Sanitária sob o núm er o...’."(NR)

Art.2º I nclua-se no ar t.58 da Leinº 6. 360,de
23 de set em bro de 1976,o segui nte parágrafo 3º:

“Art.58.. ................................................
..............................................................
§ 3ºA pr opaganda m enci onada no § 2º

dever á obr igatoriam ente vei cular o núm er o
de registro do pr oduto,porm ei o da expr es-
são ‘ Registrado no Ó rgão de Vi gilânci a Sani-
tária sob o núm er o..."( NR)

Art. 3º O Poder Execut ivo regulam entará est a
leino pr azo de at é 60 (sessent a)di as após sua publ i-
cação.

Art.4ºEst a leient rará em vigorna dat a de sua
publ icação.

Sala da Com issão, 26 de m ai o de 1999. –
,Pr esidente – ,Rel ator.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEINº6. 360,DE 23 DE SETEM BRO DE 1976

Dispõe sobre a vigilância sanitária a
que ficam sujeitos os medicamentos, as
drogas, os insumos farmacêuticos e cor-
relatos, cosméticos, saneantes e outros
produtos, e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 12 Nenhum dos produtos de que trata

esta lei, inclusive os importados, poderá ser indus-

trializado, exposto à venda ou entregue ao consu-
mo antes de registrado no Ministério da Saúde.

§ 1º O registro a que se refere este artigo terá
validade por 5 (cinco) anos e poderá ser revalidado
por períodos iguais e sucessivos, mantido o nú-
mero do registro inicial.

§ 2º Excetua-se do disposto no parágrafo an-
terior a validade do registro e da revalidação do re-
gistro dos produtos dietéticos, cujo prazo é de 2
(dois) anos.

§ 3º O registro será concedido no prazo máxi-
mo de 90 (noventa) dias, a contar da data de entre-
ga do requerimento, salvo nos casos de inobser-
vância desta lei ou de seus regulamentos.

§ 4º Os atos referentes ao registro e à revali-
dação do registro somente produzirão efeitos a
partir da data da publicação no Diário Oficial da
União.

§ 5ºA concessão do r egistro e de sua r eval idade,
e as anál ises pr évia e de cont role,quando f oro caso,
ficam sujeitas ao pagam ent o de pr eços públ icos,r efe-
rido no ar t.82.

§ 6ºA r eval idação do r egistro dever á serr equer i-
da no pr im eiro sem estre do úl tim o ano do qüinqüêni o
deval idadeconsi derando- seaut om aticam ente reval ida-
do, i ndependent em ente de deci são, se não houver
sido est a proferida até a dat a do térm ino daquel a.

§ 7ºSer á decl arada a caduci dade do r egistro do
produto cuj a reval idação não t enha si do sol ici tada no
prazo r eferido no § 6ºdest e artigo.

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

Art.46 Ser ão registrados com o pr odutos di etéti-
cososdest inadosà i ngest ão oral,que,não enquadr a-
dosnasdi sposi çõesdo Decr eto-Leinº986 ( *)de 21 de
outubro de 1969,e r espect ivos r egulam entos,t enham
seu uso ou venda dependent es de pr escr ição m édica
e se dest inem :

I– a supr irnecessi dades di etéticas especi ais;

II– a supl em entare enr iquecera al im entação ha-
bitualcom vi tam inas,am i noáci dos,m i nerais e out ros
elem entos;

III– a i ludiras sensações de f om e,de apet ite e
de pal adar,subst ituindo os al im entos habi tuais nas di -
etas de r est rição.

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

Art.58 A pr opaganda,sob qual querf orm a de di-
vulgação e m eio de com unicação,dos pr odutos sob o
regim e desta leisom ent e poder á serpr om ovida após
autorização do M i nistério da Saúde,conf orm e se dis-
puserem r egulam ento.
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§ 1º Q uando se t ratarde dr oga,m edi cam ento
ou qual querout ro produto com a exigênci a de venda
sujeita a prescr ição m édica ou odont ológica,a pr opa-
ganda f icará rest rita a publ icaçõesque se dest inem ex-
clusi vam ente à distribuição a m édicos, ci rur-
giões- dent istas e f arm acêuticos.

§ 2ºA pr opaganda dos m edi cam entos de venda
livre,dospr odutosdi etéticos,dossaneant esdom issa-
nitários,de cosm ét icos e de pr odutos de hi giene,ser á
objeto de nor m as especí ficas a ser em dispost as em
regulam ento.

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

Art.66.A i nobser vânci a dos pr ecei tos dest a lei,
de seu r egulam ento e nor m as com plem entares conf i-
gura infração de nat ureza sani tária,f icando suj eito o
infratorao pr ocesso e àspenal idadespr evi stosno De-
creto-Leinº785 ( *) ,de 25 de agost o de 1969,sem pr e-
juízo das dem ai s com inações ci vis e penai s cabí vei s.

Parágrafo único.O pr ocesso a que se r efere est e
artigo poder á seri nstaurado e j ulgado pel o M inistério
da Saúde ou pel as aut oridades sani tárias dos Est a-
dos,do Di strito Feder ale dosTer ritórios,com o couber .

Art.67.I ndependent em ente daspr evi stasno De-
creto-Leinº785,de 25 de agost o de 1969,conf iguram
infraçõesgr avesou gr aví ssi m as,nos t erm osdesta lei,
assegui ntespr áticaspuní vei scom assanções i ndica-
das naquel e diplom a legal :

I– r otularos pr odutos sob o r egim e desta leiou
delesfazerpubl icidade sem a obser vânci a do di spost o
nest a leie em seu r egulam ento ou cont rariando ost er-
m os e as condi ções do r egistro ou de aut orização r es-
pect ivos;

II– al terarpr ocesso de f abricação de pr odutos,
sem prévio assent im ento do M inistério da Saúde

III– venderou exporà venda pr oduto cuj o prazo
de val idade est eja expi rado;

IV – apornovasdat asem produtoscuj o prazo de
val idade haj a expi rado ou r eacondi cioná- losem novas
em balagens, excet uados os sor os terapêut icos que
puder em serr edosados e r efiltrados:

V – indust rializar pr odutos sem assi stênci a de
responsávelt écni co legalm ente habi litado;

VI– ut ilizar,na pr eparação de hor m ônios,ór gãos
de ani m aisque não est iverem sãos,ou que apr esent a-
rem sinaise decom posi ção no m om ento de ser em m a-
nipulados,ou que pr ovenham de ani m aisdoent es,es-
tafados ou em agr ecidos;

VII– r evenderpr oduto biológico não guar dado
em refrigerador,de acor do com asindicaçõesdet erm i-
nadas pel o fabricant e e apr ovadas pel o M inistério da
Saúde;

VIII– apl icarr aticidas cuj a ação se pr oduza por
gás ou vapor ,em gal erias buei ros,por ões,sót ãos ou
locai sde possí velcom uni cação com r esidênci asou l o-
cai s freqüent ados porser es hum anos ou ani m ais úte-
is.

TÍTULO XIV
Da fiscalização

Art.68.A ação de vi gilânci a sani tária abranger á
todo e qual querpr oduto de que t rata est a lei,i nclusi ve
osdi spensadosde r egistro,oscor relatos,osest abele-
cim entos de f abricação,di stribuição,ar m azenam ento
e venda,e os veí culos dest inados ao t ranspor te dos
produtos.

Parágrafo único. Fi cam igualm ente suj eitas à
ação de vi gilânci a a propaganda dos pr odutos e das
m arcas,porqual querm ei o de com unicação,a publ ici-
dade,a r otulagem e etiquetagem .

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

LEINº6. 437,DE 20 DE AG O STO DE 1977

Configura infrações à legislação sa-
nitária federal, estabelece as sanções res-
pectivas, e dá outras providências

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

LEICO M PLEM ENTAR Nº95
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a altera-
ção e a consolidação das leis, conforme
determina o parágrafo único do artigo 59
da Constituição Federal, e estabelece nor-
mas para a consolidação dos atos norma-
tivos que menciona.

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

DECRETO -LEINº785
DE 25 DE AG O STO DE 1969

Dispõe sobre infrações às normas re-
lativas à saúde e respectivas penalidades.

O Presidente da Repúbl ica,no uso da at ribuição
que lhe conf ere o § 1ºdo ar t.2º,do at o Inst itucionalnº5
(*)de 13 de dezem br o de 1968,decr eta:

Art. 1º As i nfrações às nor m as sanitárias re-
gem -se pel o present e decr eto-lei,sal vo det erm inação
legalexpr essae i ndependent em entedassançõespena-
is cabí vei s.

Art.2º Consi dera-se infração,par a o fim deste
decr eto-lei,a desobedi ênci a ou inobser vânci a ao di s-
post o nas nor m as legais, r egulam entares e out ras
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que,porqual querf orm a,se dest inem a preser vara sa-
úde.

Parágrafo único.Const ituem ,ai nda,i nfrações,a
fraude, a f alsificação e a adul teração das m at éri-
as-prim as e dos pr odutos farm acêuticos, di etéticos,
produtosde hi giene,per fum es,cosm ét icose congêne-
res,saneant ese det ergentese seuscongêner es,qua-
isquerpr odutos,subst ânci as ou i nsum os e out ros que
interessem a saúde públ ica.

Art.3ºAs i nfraçõesser ão apur adasem processo
adm inistrativo,i niciado com a lavratura de aut o de in-
fração,e as penal idades a ser em im postas são as
classi ficadas a segui r:

I– adver tênci a

II– m ul ta

III– apr eensão e i nutilização dos pr odutos;

IV – suspensão,i m pedim ento ou interdição t em -
porária def initiva;

V – denegação,cassação ou cancel am ento de
registro ou l icenci am ento;

VI– i ntervenção

Art.4º Responde pel a infração quem ,de qual -
querm odo,com et erou concor rerpar a a sua pr ática ou
dela se benef iciar.

Art. 5º As penas pr evi stas no ar t. 3º ser ão
apl icadas pel as aut oridades com pet entes do M inis-
tério da Saúde e dos ser viços sani tários dos Est a-
dos,Ter ritóriose Distrito Feder al,conf orm e asatribui-
çõesque l hesser ão conf eridasnas r espect ivas l egis-
lações ou porcom pet ênci a delegada at ravés de con-
vêni os.

Art.6ºAs i nfrações ser ão a cr itério das aut orida-
dessani táriascl assi ficadasem leves,gr avese gr aví s-
sim as.

Parágrafo único.Par a a im posição daspenal ida-
des e sua gr aduação,ser á levado em cont a:

I– a m ai orou m enorgr avidade da i nfração;

II– as suas ci rcunst ânci as at enuant es e agr a-
vant es;

III– os ant ecedent es do i nfratorcom r elação às
disposi ções das l eis sani tárias,de seus r egulam entos
e dem ais nor m as com plem entares.

Art.7ºA pena de m ul ta nas i nfrações consi dera-
das l eves,gr aves ou gr aví ssi m as,a cr itério da aut ori-
dade sani tária,consi ste no pagam ent o de um a som a
em dinhei ro, f ixada sobr e o val or do m ai or sal á-
rio-m ínim o vigente no País,na segui nte proporção:

I– às i nfrações l eves,de um t erço a t rês vezes;

II– às i nfrações gr aves,de quat ro a sei s vezes;

III– às i nfrações gr aví ssi m as,de set e a dez ve-
zes;

Art.8ºSão i nfrações de nat ureza sani tária:

I– const ruir,i nstalarou f azerf unci onar,em qual -
querpar te do território naci onal ,l aboratórios indust ria-
is,f arm acêuticos,ou quai squerout ros est abelecim en-
tosque i nteressem à m edicina e à s aúde públ ica,con-
trariando nor m as legais per tinentes à m atéria;

Pena – m ulta de quat ro a sei s vezes o m ai orsa-
lário-m ínim o vigente no País,e i nterdição t em porária
ou def initiva do est abelecim ento ou intervenção,con-
form e o caso.

II– ext rair,pr oduzi r,f abricar,t ransf orm ar,pr epa-
rar,m ani pular,pur ificar,f racionar,em bal arou r eem ba-
lar, i m portar, expor tar, ar m azenar, expedi r, com pr ar,
vender ,t rocarou cederpr odutos,subst ânci asou i nsu-
m os,bem com o utensí lios ou apar elhos que i nteres-
sem à m edicina e à s aúde públ ica,em desacor do com
as nor m as legais vi gentes;

Pena – m ulta de quat ro a sei s vezes o m ai orsa-
lário-m ínim o vigente no País,apr eensão e i nutilização
dos pr odutos,suspensão ou i nterdição t em porária ou
definitiva, cancel am ento do registro, l icenci am ento,
autorização ou i ntervenção conf orm e o caso;

III– exer cer,sem habi litação ou aut orização l e-
gal,ai nda que a t ítulo gratuito,as pr ofissões de enf er-
m agem e funções auxi liares de nut ricionista,obst etrí-
cia,pr otético,t écni co em radiologia m édica e auxi liar
de radiologia m édica,t écni co de l aboratório,l aborato-
rista e auxi liarde l aboratório,m assagi sta,ót ico pr ático
e ótico em lentes de cont ato,pedi cure e out ras pr ofis-
sões congêner es,que sej am criadas pel o poderpúbl i-
co e suj eitas a cont role e fiscal ização das aut oridades
sani tárias;

Pena – m ulta de quat ro a sei s vezes o m ai orsa-
lário-m ínim o vigente no País,e a suspensão t em porá-
ria ou def initiva do exer cício profissi onal ;

IV – com eter,no exer cício daspr ofissõesenum e-
radasno i nci so ant erior,ação ou om i ssão em que haj a
o propósi to del iberado de i ludir ou pr ejudicar, bem
com o,er ro cuj o efeito não possa sert olerado pel asci r-
cunst ânci as que envol veram o fato;

Pena – m ulta de quat ro a sei s vezes o m ai orsa-
lário-m ínim o vigente no País,ou suspensão t em porá-
ria ou def initiva do exer cício profissi onal ;

V – aviar r ecei ta ou vender m edi cam entos em
desacor do com prescr ições m édicas;

Pena – m ulta de quat ro a sei s vezes o m ai orsa-
lário-m ínim o vigente no País e/ou interdição t em porá-
ria ou def initiva,cancel am ento de l icença,conf orm e o
caso;
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VI – dei xar de not ificar doença ou zoonose
transm issí velao hom em ,de acor do com as norm as
legai s ou r egul am entares vi gent es;

Pena – adver tênci a ou m ulta de um terço a t rês
vezes o m ai orsal ário-m ínim o vigent e no País;

VII– i m pedirou di ficul tara apl icação de m edi -
das sani tárias r elativas às doenças t ransm issí vei s e
ao sacr ifício de ani m ais dom ést icos consi derados
perigosos pel as aut oridades sani tárias;

Pena – adver tênci a ou m ulta de quat ro a sei s
vezes o m ai orsal ário-m ínim o vigent e no País;

VIII– dei xarde execut ar,di ficul tarou opor -se à
execução de m edi das sani tárias que vi sem à pre-
venção das doenças t ransm issí vei s e sua di ssem i-
nação,à pr eser vação e à m anut enção da saúde;

Pena – adver tênci a,m ul ta de um terço a dez
vezes o m ai orsal ário-m ínim o vigent e no País,apr e-
ensão e i nut ilização,suspensão,i m pedim ento ou i n-
terdição t em porária ou def initiva,cassação ou can-
cel am ento de r egist ro ou l icenci am ento,ou i nterven-
ção;

IX – opor -se à exi gênci a de pr ovas i m unológi-
casou à sua execução pel asaut oridadessani tárias;

Pena – adver tênci a ou m ulta de um terço a t rês
vezes o m ai orsal ário-m ínim o vigent e no País;

X – obst arou di ficul tara ação f iscal izador a das
autoridades sani tárias com pet entes no exer cício de
suas f unções.

Pena – adver tênci a ou m ulta de um terço a t rês
vezes o m ai orsal ário-m ínim o vigent e no País,sus-
pensão, i m pedim ento ou i nterdição t em porária ou
def initiva;

XI– o não cum pr im ento de m edidas,f orm alida-
des e out ras exi gênci as sani tárias pel as em presas
de transpor tes, seus agent es e consi gnat ários,
com andantes ou r esponsávei s di retos por em bar ca-
ções,aer onaves e veí cul os t errest res,naci onai s ou
est rangei ros;

Pena – m ulta de quat ro a dezvezeso m ai orsa-
lário-m ínim o vigent e no País,i nterdição t em porária
ou def initiva,apr eensão,suspensão, i m pedim ento
tem porário ou def initivo;

XII– a i nobser vânci a das exi gênci as de saúde
públ ica per tinent e a im óveis,pel os seus pr oprietári-
os,ar rendat ários,r esponsávei s ou ocupant es;

Pena – adver tênci a ou m ulta de um terço a t rês
vezes sal ário-m ínim o vigent e no País,e/ ou interdi-
ção t em porária ou def initiva.

Art. 9º A i nobser vânci a ou desobedi ênci a às
norm as sani tárias par a o ingresso e/ ou a f ixação de

est rangei ros no Paí s,i m plicar á em im pedim ento ao
desem barque pel a autoridade sani tária com petente.

Parágrafo úni co.O est rangei ro que desem bar -
que bur lando a saúde públ ica ser á repat riado.

Art.10.Q uando apl icada a pena de m ul ta o in-
fratorser á not ificado par a recol hê- la no pr azo de 10
(dez)di as à Fazenda Naci onalou Est adual ,conf or-
m e o caso.

§ 1ºA not ificação ser á feita pori nterm édio do
funci onár io lotado no ór gão com pet ente ou m ediante
regist ro post al,e no caso de não ser l ocal izado ou
encont rado o i nfrator,porm ei o de edi talpubl icado
no ór gão of icialde di vul gação.

§ 2º O não r ecol him ento da m ulta dent ro do
prazo f ixado nest e artigo,i m plicar á na sua i nscr ição
para cobr ança j udicial,na f orm a prescr ita pelo art.22 e
seus par ágrafos do Decr eto-Leinº.147 ( *) ,de 3 de
fever eiro de 1967.

Art.11 Asm ul taspr evi stasnest e decr eto-leise-
rão apl icadas em dobr o no caso de r einci dênci a.

Art.12 Ver ificada,em pr ocesso adm i nist rativo,
a exi stênci a de f raude,f alsi ficação ou adul teração
de pr odut os,subst ânci asou i nsum ose out ros,deve-
rá a aut oridade sani tária com petente ao pr oferir a
sua deci são,det erm inara sua i nut ilização.

Parágrafo úni co.A i nut ilização dos pr odut os,
subst ânci as ou í nsum os e out ros,som ent e dever á
serf eita após o decur so de 20 ( vinte)di as,cont ados
da dat a da publ icação da deci são condenat ória irre-
cor rível ,l avr ado o com pet ente term o de inut ilização,
que dever á serassi nado pel a aut oridade sani tária e
pelo infratorou seu subst ituto ou r epresent ante le-
gal ,devendo na r ecusa dest es,sero t erm o assinado
porduas t est em unhas.

Art.13 Não são consi deradas f raude,f alsi fica-
ção ou adul teração,as al terações havi das nos pr o-
dutos,subst ânci as ou i nsum os e out ros,em r azão
de causas,ci rcunst ânci asou event osnat uraisou i m -
previ sívei s,que vi erem a determ inaravar ia ou det e-
rioração.

§ 1ºVer ificada a al teração nos casos pr evi stos
nest e artigo,ser á not ificado o f rabr icant e,m ani pula-
dor, benef iciador ou acondi cionador r esponsável ,
para que no pr azo de 15 ( quinze)di as,cont ados da
data do r ecebi m ento da not ificação,pr ovi denci e o
recol him ento dos pr odut os,subst ânci as ou i nsum os
alterados.

§ 2ºO não at endi m ento à not ificação m enci o-
nada no par ágrafo ant eriorsuj eitará o not ificado às
penal idades pr evi sta no pr esent e decr eto-lei.
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Art.14 Das deci sões das aut oridades sani tárias
caber á recur so àquel asque l he sej am im ediatam ente
super iores, excet o quant o à hipótese pr evi sta no
parágrafo único do ar t.12.

§ 1ºO r ecur so ser á interpost o dent ro do pr azo
de 20 ( vinte)di as,cont ados da dat a da publ icação da
deci são na i m prensa of icialou do conheci m ento da
parte ou de seu pr ocur adorà vi sta do pr ocesso,ou da
notificação porescr ito,sob r egistro post al.

§ 2º O r ecur so, devi dam ente fundam entado
ser á exam inado pel a própria autoridade r ecor rida a
qualpoder á reconsi derara deci são ant erior.

Art. 15 As i nfrações às di sposi ções l egais,
regulam entares e out ras,de or dem sanitária,r egidas
pelo present e decr eto-lei,pr escr evem em 5 (cinco)
anos.

§ 1ºA pr escr ição i nterrom pe-se pel a not ificação
ou out ro ato da aut oridade com pet ente,vi sando a sua
apuração e conseqüent e im posição de pena.

§ 2º Não cor re o prazo pr escr icionalenquant o
houverpr ocesso adm i nistrativo pendent e de deci são.

Art.16 Est e decr eto-leient rará em vigorna dat a
de sua publ icação, r evogadas as di sposi ções em
cont rário.

A. Costa e Silva – Presi dente da Repúbl ica.

––––––––––
(*) V.LEX,Leg.Fed. ,1968,pág.1. 481;1967,pág.288.

DECRETO -LEINº986
DE 21 DE O UTUBRO DE 1969

Institui normas básicas sobre
alimentos.

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

Art.3ºTodo al im ento som ente ser á expost o ao
consum o ou ent regue à venda depoi s de r egistrado
no órgão com petente do M inistério da Saúde.

§ 1ºO r egistro a que se r efere est e artigo ser á
vál ido em todo território naci onale ser á concedi do no
prazo m áxim o de 60 (sessent a)di as a cont arda dat a
da ent rega do r espect ivo r equer im ento, sal vo os
casos de i nobser vânci a dos di sposi tivos dest e
decr eto-leie de seus r egulam entos.

§ 2º O r egistro dever á ser r enovado cada 10
(dez) anos, m ant ido o m esm o núm ero de registro
anteriorm ente concedi do.

§ 3ºO r egistro de que t rata êst e artigo não excl ui
aquel es exi gidos por l eipar a out ras f inal idades que
não asde exposi ção à venda à ent rega ao consum o.

§ 4ºPar a a concessão do r egistro a aut oridade
com petente obedecer á às nor m as e padrões f ixados

pela Com issão Naci onalde Nor m as e Padrões par a
Alim entos.
....................................................................................

Art. 11. O s r ótulos dever ão m encionar em
car act eres per feitam ente legívei s:

I– a qual idade,a nat ureza e o t ipo do al im ento,
obser vadas a def inição,a descr ição e a cl assi ficação
estabeleci da no r espect ivo padr ão de i dent idade e
qual idade ou no r ótulo arquivado no ór gão
com petente do M inistério da Saúde, no caso de
alim ento de fantasi a ou ar tificial,ou de al im ento não
padronizado;

II– nom e e/ ou a m arca do al im ento;
III– nom e do f abricant e ou pr odutor;
IV – sede da f ábrica ou l ocalde pr odução;
V – núm ero de registro do al im ento no ór gão

com petente do M inistério da Saúde;
VI – i ndicação do em pr ego de adi tivo

intenci onal , m enci onando- o expr essam ent e ou
indicando o códi go de i dent ificação cor respondent e
com a especi ficação da cl asse a que per tencer ;

VII– núm er o de ident ificação da par tida,l ote ou
data de fabricação, quando se t ratar de al im ento
perecí vel ;

VIII– o peso ou o vol um e líquido;
IX – outras i ndicaçõesque venham a serf ixadas

em regulam entos.
§ 1ºO sal im ento rotuladosno paí s,cuj osr ótulos

cont enham palavr as em idiom a estrangei ro,dever ão
trazera r espect iva t radução,sal vo em se tratando de
denom inação uni ver sal m ente consagr ada.

§ 2º O s r ótulos de al im entos dest inados à
expor tação poder ão trazer as i ndicações exi gidas
pela leido paí s a que se dest inam .

§ 3º O s r ótulos dos al im entos dest ituídos t otal
ou par cialm ente, de um de seus com ponent es
norm ais,dever ão m encionara al teração aut orizada.

§ 4º O s nom es ci entíficos que f orem inscr itos
nos r ótulos de al im entos dever ão, sem pr e que
possí vel , ser acom panhados da denom i nação
com um correspondent e.
....................................................................................

Art. 21. Não poder ão const ar da r otulagem
denom inações, desi gnações nom es geogr áficos,
sím bolos, f iguras, desenhos ou i ndicações que
possi bilitem interpretação f alsa, er ro ou conf usão
quant o à or igem ,pr ocedênci a,nat ureza,com posi ção
ou qual idade do al im ento, ou que l he at ribuam
qual idades ou car act eríst icas nut ritivas super iores
àquel as que r ealm ente possuem .
....................................................................................
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Art23.Asdi sposi çõesdêst e capí tulo se apl icam
aos t extos e m atérias de pr opaganda de al im entos
qualquerque sej a o veí culo utilizado par a sua di vulga-
ção.

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

Art.31.A f iscal ização de que t rata est e Capítulo
se est ender á à publ icidade e à pr opaganda de al im en-
tos,qual querque sej a o veí culo em pregado par a a sua
divulgação.

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

Art.40.A i nobser vânci a ou desobedi ênci a aos
precei tos dest e Decreto-Leie dem ai s di sposi ções l e-
gais e regulam entares dar á lugarà apl icação do di s-
post o no Decr eto-Leinº785,de 25 de agost o de 1969.

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

Art.53.O al im ento im portado,bem com o osadi ti-
vose m atérias-prim asem pregadosno seu f abrico,de-
verão obedeceràsdi sposi çõesdest e Decreto-Leie de
seus Regul am entos.

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

DECRETO Nº79.094
DE 5 DE JANEIRO DE 1977

Regulamenta a Lei nº 6.360 (*), de 23
de setembro de 1976, que submete a Sis-
tema de Vigilância Sanitária os medica-
mentos, insumos farmacêuticos, drogas,
correlatos, cosméticos, produtos de higi-
ene, saneantes e outros.

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

Art.17.O r egistro dos pr odutos subm et idos ao
Sistem a de Vigilânci a Sanitária fica suj eito à obser vân-
cia dos segui ntes requisitos:

I– que o pr oduto sej a desi gnado pornom e que o
dest inga dos dem ai s do m esm o fabricant e e dos da
m esm a espécie de out ros fabricant es;

II– que o pr oduto sej a elaborado consoant e as
norm as da Leinº6. 360,de 23 de set em bro de 1976,
dest e ou de dem aisRegulam entosda m esm a,ou at os
com plem entares;

III– que o pedi do da em presa ao di rigente do ór -
gão de vi gilânci a sani tária com petente do M inistério da
Saúde,i ndique osender eçosde sua sede e do est abe-
lecim ento de fabricação,e sej a acom panhado de r ela-
tório,assi nado pel o responsávelt écni co,cont endo:

a) fórm ula ou fórm ulas de com posi ção cor res-
pondendo àsf orm asde apresent ação do pr oduto,com
a especi ficação das quant idades das subst ânci as ex-
pressas de acor do com o sistem a m étrico deci m al;

b) relação com pl eta do nom e,si nônim ose quan-
tidades de cada subst ânci a,at iva ou não,que f igure
em cada unidade de dose;

c) indicação,f inalidade ou uso a que se dest ine;
d) m odo e quant idades a ser em usadas,quando

foro caso,r est rições ou adver tênci as;
e) descr ição da t écni ca de cont role da m até-

ria-prim a e do produto acabado,com aspr ovasde sua
execução;

f) cont ra-indicações,ef eitos col aterais,quando
foro caso;

g) as di versas f orm as de apresent ação;
h) os dem ais elem entos necessár ios per tinentes

ao produto de que se t rata,i nclusi ve osde causa e ef e-
ito,a f im de possibilitara apr eciação pel a autoridade
sani tária.

IV – com provação de que a em pr esa se acha au-
torizada a f unci onarno Paí s,na f orm a do art.50 da Lei
nº6. 360,de 23 de set em bro de 1976 e dest e Regula-
m ento;

V – com provação de que o est abelecim ento de
produção acha- se devi dam ente licenci ado pel o órgão
de vi gilânci a sani tária com petente dos Est ados, do
Distrito Feder alou dos Ter ritórios;

VI– com pr ovação de que o est abelecim ento de
fabricação t em assistênci a de técni co- responsável , l e-
galm ente habi litado par a aquel e fim ;

VII– apr esent ado de m odelos de r ótulos,dese-
nhados e com a i ndicação das di m ensões a ser em
adotadas e das bul as e em balagens, quando f or o
caso;

VIII– com pr ovação,da exi stênci a de instalaçõese
aparelhagem técni ca e equi pam entosnecessár iosà l i-
nha de i ndust rialização pr etendida;

IX – quando o pr oduto dependerde anál ise pr é-
via,que est a com prove as condi ções sani tárias indis-
pensávei s à sua ut ilização.

Parágrafo único.O di spost o no i tem Idest e artigo
não se apl ica aospr odutosim unoterápicos,dr ogas,i n-
sum os farm acêuticos,e m edi cam entos cont endo um a
única subst ânci a ativa.
....................................................................................

Art. 117. A pr opaganda dos m edi cam entos,
drogasou qual querout ro produt o subm etido ao r egi-
m e da Leinº.6. 360,de 23 de set em bro de 1976,cuj a
venda dependa de prescri ção por m édi co ou
ci rurgião-dent ista,som ent e poder á serf eita junto a es-
ses pr ofissi onais,at ravés de publ icações especí ficas.

Art. 118. A pr opaganda dos m edi cam entos,
drogasou qual querout ro produt o subm etido ao r egi-
m e da Leinº6. 360,de 23 de set em bro de 1976,e
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dest e R egulam ento,cuj a venda i ndependa de pres-
cri ção do m édi co ou ci rurgi ão-dent ista,presci ndi rá
de aut ori zação prévi a do M inistéri o da Saúde,des-
de que sej am observadas as segui ntes condi ções:

I– r egistro do pr oduto,quando est e forobr igató-
rio,no ór gão de vi gilânci a sani tária com petente do M i-
nistério da Saúde;

II– que o t ext o,f igura,i m agem ,ou projeções
não ensej em interpretação f alsa, er ro ou conf usão
quant o à com posi ção do pr oduto,suas f inal idades,
m odo de usarou pr ocedênci a,ou apr egoem proprie-
dades t erapêut icas não com pr ovadas porocasi ão do
registro a que se r efere o item anterior;

III– que sej am declaradas obr igatoriam ente as
cont ra-indicações,i ndicações,cui dadose adver tênci -
as sobr e o uso do pr oduto;

IV – enquadr ar-se nas dem ai s exi gênci as gené-
ricasque venham a serf ixadaspel o M inistério da Sa-
úde.

§ 1º A di spensa da exi gênci a de aut orização
prévi a nos t erm os deste artigo não excl uia f iscal iza-
ção porpar te do ór gão de vi gilânci a sani tária com pe-
tente do M inistério da Saúde,dosEst ados,do Di strito
Federale dos Ter ritórios.

§ 2ºNo caso de i nfração,const atada a i nobser -
vânci a do di spost o nos i tens I ,I Ie I IIdest e artigo,i n-
dependent em ente da penal idade apl icável ,a em pr e-
sa f icar á suj eita ao regim e de prévi a autorização pr e-
visto no ar t.58 da Leinº6. 360,de 23 de set em bro de
1976,em r elação aost ext osde f uturaspr opagandas.

§ 3ºO di spost o nest e artigo apl ica- se a t odosos
m eios de di vul gação,com uni cação ou publ icidade,
tais com o, cart azes, anúnci os l um inosos ou não,
placas,ref erênci as em program ações radi ofônicas,
film es de televi são ou ci nem a e outras m odal ida-
des.

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

Art.143.A i nobser vânci a dospr ecei tosda Leinº
6.360,de 23 de set em bro de 1976,dest e ou de seus
dem aisRegulam entose nor m ascom plem entares,ou
de out ras per tinentes,conf igura infração de nat ureza
sani tária,f icando os i nfratores,em pr esasou pessoas
naturais,suj eitos ao pr ocesso e penal idades do De-
creto-Leinº 785 ( *) ,de 25 de agost o de 1969,sem
prejuízo das com i nações penai s e ci vis cabí vei s.

Parágrafo único.O pr ocesso a que se r efere
est e artigo poder á seri nstaurado e j ulgado pel o órgão
de vi gilânci a sani tária com petente do M inistério da

Saúde ou pel as aut oridades sani tárias dos Est ados,
do Distrito Feder ale dos Ter ritórios,conf orm e cou-
ber,segundo a com pet ênci a est abeleci da pel a Leinº
6.360,de 23 de set em bro de 1976.

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

Art.147.I ndependent em ente das pr evi stas do
Decreto-Leinº785,de 25 de agost o de 1969,conf igu-
ram infraçõesgr avesou gr aví ssi m as,segundo ost er-
m os da Leinº6. 360,de 23 de set em bro de 1976,as
segui ntes pr áticas,puní vei s com as sanções i ndica-
das naquel e diplom a legal :

I– a r otulagem e a propaganda dos pr odutos
sob r egim e de vigilânci a sani tária sem obser vânci a
do dispost o na Leinº 6. 360,de 23 de set em bro de
1976,nest e Regulam ento,e dem ai snor m aspertinen-
tes ou cont rariando às condi ções do r egistro ou aut o-
rização,r espect ivos;

II– a al ternação do pr ocesso de f abricação sem
prévi o assent im ento do ór gão de vi gilânci a sani tária
com petente do M inistério da Saúde;

III– a venda ou exposi ção à venda de pr oduto
cuj o prazo de val idade haj a expi rado;

IV – a aposi ção de novas dat as em produtos
cuj o prazo de val idade haj a expi rado ou r econdi ciona-
m ento em novas em balagens,excet uados os sor os
terapêut icos que puder em serr edosados ou r efiltra-
dos;

V – a indust ri alização de produt os sem a
assi st ênci a efetiva de t écni co l egal m ente respon-
sável ;

VI– a ut ilização,na pr eparação de hor m ônios,
de órgãos de ani m ais que est ejam doentes, est a-
fados ou em agreci dos,ou que apresent arem si nais
de decom posi ção no m om ento de serem m ani pula-
dos;

VII– a r evenda de pr oduto biológico não guar -
dado em refrigerador,de acor do com as i ndicações
determ inadas pel o fabricant e,apr ovadas pel o órgão
de vi gilânci a sani tária com petente do M inistério da
Saúde;

VIII– a apl icação porem pr esas par ticul ares de
raticidas,cuj a ação se pr oduza porgás ou vapor ,em
geladei ras,buei ros,por ões,sót ãos ou l ocai s de pos-
sívelcom uni cação com r esi dênci as ou f reqüent ados
porpessoas ou ani m ais út eis;

IX – sonegarou pr ocr ast inara ent rega de i nfor-
m açõesou docum ent ossol ici tadospel asaut oridades
sani tárias com pet entes,nos pr azos f ixados.

....................................................................................
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CO NSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

LEINº9. 695,DE 20 DE AGOSTO DE 1998

Acrescenta incisos ao art. 1º da Lei nº
8.072(1), de 25 de julho de 1990, que dispõe
sobre os crimes hediondos, e altera os arts.
2º, 5º e 10 de Lei nº 6.437(2), de 20 de agosto
de 1977, e dá outras providências.

O Presidente da Repúbl ica
Faço saberque o Congr esso Naci onaldecr eta e eu

sanci ono a segui nte lei:
....................................................................................

OF.Nº29/ 99 – PRES./CAS

Brasí lia,26 de m ai o de 1999

SenhorPr esidente,
Nosterm osdo§2º,doar t.91doRegi m ento Interno

do Senado,com uni co a Vossa Excel ênci a que est a Co-
m issão,em r euniãonodi a26dem aiode1999,apr ovouo
Substitutivo ao Projeto de Leido Senado nº174,de 1999,
que “Determ inaaexi biçãoder egistronoórgãodaVigilân-
cia Sanitária nospr odutosque especi fica,e dá out raspr o-
vidênci as” ,de aut oria do SenadorRom er o Jucá.

Atenci osam ente,Senador Osmar Dias, Presidente.

PARECER Nº 320, DE 1999
Da Comissão de Educação, sobre o

Projeto de Decreto Legislativo nº 64, de
1998 (nº 513/97, na Câmara dos Deputa-
dos), que aprova o ato que renova a con-
cessão da Rádio Osório Ltda. para explorar
serviço de radiofifusão sonora em onda mé-
dia na cidade de Osório, Estado do Rio
Grande do Sul.

Relator:Senador a Emília Fernandes

I – Relatório
Chega a est a Com issão,par a parecer,o Pr ojeto de

Decreto Legi slativo nº64,de 1998 ( nº513,de 1997,na
Câm ara dosDeput ados) ,que apr ova o at o que r enova a
concessão à Radi o O sório Ltda.par a expl orarser viço de
radiodifusão sonor a em onda m édia na ci dade de O só-
rio,Est ado do Rio G rande do Sul .

Porm eio da M ensagem Presidenci alnº 123,de
1997,o Pr esidente da Repúbl ica subm ete ao Congresso
Nacionaloat oconst antedoDecretos/n,de17de j aneiro
de 1997,que r enova a concessão par a a expl oração de
canalde r adiodifusão sonor a,nos t erm os do art.49,XI I,

com binado com o § 1ºdo ar t.223,am bosda Const itu-
ição Feder al.

A exposi çãodem otivosdoM inistrodasCom unica-
ções ao Pr esidente da Repúbl ica,docum ent o que i nte-
gra os aut os,dá cont a de que a pr esent e sol icitação de
renovação f oii nst ruída de conf orm idade com a legisla-
ção apl icável ,o que l evou ao seu def erim ento.

É a segui nte a com posi ção aci onár ia do em preen-
dim ento Rádio O sório Ltda.:

Nome do Sócio Cotista Cotasde Par ticipação

Pedro Edir Dam bros Far i-
as

R$11.800,00

Cláudio Zappe
R$7.800,00

O rlandina Tereza de Paul a
R$400,00

Total de Cotas R$20.000,00

O present e Projeto foiexam i nado pel a Com issão
de Ciênci a e Tecnol ogia,Com unicação e I nform ática da
Câm ara dos Deput ados,t endo r ecebi do par ecer f avo-
rávelde seu r elator,Deput ado João Paul o,e apr ovação
unâni m e daquela Com issão.

Na Com issão de Const ituição e Just iça e de Reda-
ção daquel a Casa,o Pr ojeto foiconsi derado jurídico,
const itucionale vazado em boa t écni ca legislativa.

II – Voto do Relator

O processo de exam e e apr eciação,pel o Congres-
so Nacional ,dos at os que out orgam e renovam a con-
cessão,per m issãoouaut orizaçãopar aqueseexecut em
serviços de r adiodifusão sonor a e de sons e i m agens,
praticadospel o PoderExecut ivo,nos t erm osdo art.223
da Const ituição Feder al,deve obedecer ,nest a Casa do
Legislativo,àsf orm alidadese aoscr itériosest abelecidos
pelaResoluçãonº39,de1992,doSenadoFeder al.Essa
norm a interna relaciona um a sér ie de inform ações a se-
rem prestadaseexi gênci asaser em cum pridaspel aent i-
dade pr etendent e,bem com o pel o M inistério dasCom u-
nicações,que devem i nst ruir o pr ocesso subm et ido à
anál ise dest a Com issão de Educação.

Tendo em vista que o exam e da docum ent ação
que acom panha o PDS nº64,de 1998,evi denci a o cum -
prim ento das f orm al idades est abel eci das na R e-
sol ução nº 39/ 92,f icando caract eri zado que a
em presa R ádi o O sóri o Lt da.at endeu a t odos os
requi sitostécni cose l egaispar ahabi litar-seàr enovação
da concessão,opi nam os pela aprovação do at o,na
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form a do Projeto de Decreto Legi slativo or iginário da
Câm ara dosDeput ados.

Sala da Com issão,18 de m ai o de 1999.– Freitas
Neto,Pr esidente; Emília Fernandes,Rel ator – Geraldo
Cândido – Álvaro Dias – Romeu Tuma – Juvêncio da
Fonseca – Luzia Toledo – Artur da Távola – Edison Lo-
bão – José fogaça – José Jorge – Maria do Carmo
Alves – Hugo Napoleão – Heloisa Helena (Absten-
ção) – Carlos Wilson – Maguito Vilela – Luiz Otávio.

PARECER Nº 321, DE 1999

Da Comissão de Educação, sobre o
projeto de Decreto Legislativo nº 75, de 1998
(nº 540/97, na Câmara dos Deputados, que
aprova o ato que renova a concessão da
Rádio Clube de Mococa Ltda. para explorar
serviços de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Mococa, Estado de São
Paulo.

Relator:Senador Romeu Tuma

I – Relatório

Chega a est a Com issão,par a parecer,o Pr ojeto de
DecretoLegislativonº75,de1998( nº540,de1997,naCâ-
m ara dosDeput ados) ,que apr ova o at o que renova a con-
cessãoàRádi oClubedeM ococaLt da,par aexpl oraroser -
viço de r adiodifusão sonor a em onda m édia na ci dade de
M ococa,Est ado de São Paul o.

Porm eio da M ensagem Presidenci alnº1. 044,de
1996,o Pr esidente da Repúbl ica subm ete ao Congresso
Nacionaloat oconst antedoDecretos/nº,de25deout ubro
de1996quer enovaaconcessãopar aaexpl oraçãodeca-
nalde r adiodifusãosonor a,nost erm osdoart.49,XI I,com -
binado com o § 1ºdo ar t.233,am bosda Const ituição Fe-
deral.

A exposi ção de m otivos do M inistro das Com unica-
ções ao Pr esidente da Repúbl ica,docum ent o que integra
osaut os,dácont adequeapr esent esol icitaçãoder enova-
ção foii nstruída de conf orm idade com a legislação apl icá-
vel,o que l evou ao seu def erim ento.

É a segui nte a com posi ção aci onária de em preendi -
m ento Rádio Clube de M ococa Lt da.:

Nome do sócio cotista CotasdePar ticipação

Jefferson Luizde Freitas
9.600

Jane Tor resde Fr eitas
400

Total de Cotas 10.000

O present e Projeto foiexam i nado pel a Com issão
de Ciência e Tecnol ogia,Com unicação e I nform ática da
Câm ara dos Deput ados,t endo recebi do parecerf avorável
de seu r elator,Deput ado João Al m eida,e apr ovação unâ-
nim e daquela Com issão.

Na Com issão de Const ituição e Just iça e de Redação
daquel aCasa,opr ojetofoiconsi deradojurídico,const itucional
e vazado em boa t écnica legislativa.

II – Voto Relator
O processo de exam e e apr eciação,pel o Congresso

Nacional,dos at os que out orgam e renovam concessão,
perm issão ou aut orização par a que se execut em serviços
de radiodifusão sonor a e de sons e i m agens,pr aticados
pelo PoderExecut ivo,nost erm osdo art.223 da Const itui-
ção Feder al,deve obedecer ,nest a Casa do Legi slativo,às
form alidades e aos cr itérios est abelecidos pel a Resolução
nº39,de1992,doSenadoFeder al.Essanor m a internare-
lacionaum asériede inform açõesaser em prestadaseexi -
gênci as a ser em cum pridas pel a entidade pr etendent e,
bem com o pelo M inistério dasCom unicações,que devem
instruiro pr ocesso subm et ido à anál ise dest a Com issão de
Educação.

Tendo em vista que o exam e da docum ent ação que
acom panhaoPDS nº75,de1998,evi denci aocum prim en-
to das f orm alidades est abelecidas na Resol ução nº39/ 92,
do Senado Feder al,f icando car acterizado que a em pr esa
Radio Clube de M ococa Lt da.at endeu a t odososr equisitos
técnicose l egaisparahabi litar-seà renovaçãodaconcessão,
opinam ospelaaprovaçãodoat o,na f orm adoProjetodeDe-
creto Legislativo or iginário da Câm ara dosDeput ados.

Sala da Com issão,18 de m ai o de 1999. – Freitas
Neto,Pr esidente – Romeu Tuma,Rel ator– Geraldo Cân-
dido–ÁlvaroDias–EmíliaFernandes– Juvêncio da fon-
seca – Luzia Toledo – Artur da Távola – Edison Lobão
– José Fogaça – José Jorge – Maria do Carmo Alves –
Hugo Napoleão – Heloisa Helena (abst enção) – Carlos
Wilson – Maguito Vilela – Luiz Otávio.

PARECER Nº 322, DE 1999
Da Comissão de Educação, sobre o

Projeto de Decreto Legislativo nº 116, de
1998 (nº 593/97, na Câmara dos Deputa-
dos), que aprova o ato que renova a con-
cessão da Rádio Difusora de Londrina Ltda,
para explorar serviço de radiodifusão sono-
ra em onda média na cidade de Londrina,
Estado do Paraná.

Relator:Senador Alvaro Dias
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I – Relatório

Chega a est a Com issão,par a parecer ,o Pr ojeto
de Decreto Legi slativo nº 116,de 1998 ( nº 593,de
1997,na Câm ar a dosDeput ados) ,que apr ova o at o que
renova a concessão da Rádi o Difusor a de Londr ina
Ltda.,par a expl oraro ser viço de r adiodifusão sonor a em
onda m édia na ci dade de Londr ina,Est ado do Par aná.

Porm eio da M ensagem Presidenci alnº 587,de
1997,o Pr esidente da Repúbl ica subm ete ao Congresso
Nacionalo at o const ante do Decreto s/nº,de 16 de m ai o
de 1997,que r enova a concessão par a a expl oração de
canalde r adiodifusão sonor a,nos t erm os do art.49,XI I,
com binado com o § 1ºdo ar t.223,am bos da Const itui-
ção Feder al.

A exposi çãodem otivosdoM inistrodasCom unica-
ções ao Pr esidente da Repúbl ica,docum ent o que i nte-
gra os aut os,dá cont a de que a pr esent e sol icitação de
renovação f oii nst ruída de conf orm idade com a legisla-
ção apl icável ,o que l evou ao seu def erim ento.

É a segui nte a com posi ção aci onár ia do em preen-
dim ento Rádio Difusor a de Londr ina Ltda.:

Nome do Sócio Cotista Cotasde Par ticipação

Alécio M iranda Leal
59.500

W alterRober to M anganotti
7.000

Saline Atie Ram os
3.500

Total de Cotas 70.000

O present e projeto foiexam i nado pel a Com issão
de Ciênci a e Tecnol ogia,Com unicação e I nform ática da
Câm ara dos Deput ados,t endo r ecebi do par ecer f avo-
rávelde seu r elator,Deput ado Lapr ovi ta Vieira,e apr o-
vação unâni m e daquela Com issão.

Na Com issão de Const ituição e Just iça e de Reda-
ção daquel a Casa,o pr ojeto foiconsi derado jurídico,
const itucionale vazado em boa t écni ca legislativa.

II – Voto do Relator

O processo de exam e e apr eciação,pel o Congres-
so Nacional ,dosat osque out orgam e renovam conces-
são,per m issão ou aut orização par a que se execut em
serviços de r adiodifusão sonor a e de sons e i m agens,
praticadospel o PoderExecut ivo,nos t erm osdo art. 223
da Const ituição Feder al,deve obedecer ,nest a Casa do
Legislativo,àsf orm alidadese aoscr itériosest abelecidos
pelaResoluçãonº39,de1992,doSenadoFeder al.Essa
norm a interna relaciona um a sér ie de inform ações a se-

rem prestadaseexi gênci asaser em cum pridaspel aent i-
dade pr etendent e,bem com o pel o M inistério dasCom u-
nicações,que devem i nst ruir o pr ocesso subm et ido à
anál ise dest a Com issão de Educação.

Tendo em vista que o exam e da docum ent ação
que acom panha o PDS nº 116,de 1998,evi denci a o
cum prim entodasf orm alidadesest abelecidasnaResol u-
ção nº39/ 92,do Senado Feder al,f icando car acterizado
que a em presa Rádio Difusor a de Londr ina Ltda.,at en-
deu a t odos os r equisitos técni cos e l egais par a habi li-
tar-se à r enovação da concessão,opi nam os pela apro-
vação do at o,na f orm a do Projeto de Decreto Legi slativo
originário da Câm ara dos Deput ados.

Sala da Com issão,18 de m ai o de 1999. – Freitas
Neto,Pr esidente – Álvaro Dias,Rel ator – Geraldo Cân-
dido – Romeu Tuma – Emília Fernandes – Juvêncio da
Fonseca – Luzia Toledo – Artur da Távola – Edison
Lobão – José Fogaça – José Jorge – Maria do Carmo
Alves – Hugo Napoleão – Heloisa Helena (Abstenção)
– Carlos Wilson – Maguito Vilela – Luiz Otávio.

PARECER Nº 323, DE 1999

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 99, de
1998 (nº 566/97, na Câmara dos Deputa-
dos), que aprova o ato que renova a outor-
ga deferida à Radiodifusão Assisense Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sono-
ra em onda média na cidade de São Fran-
cisco de Assis, Estado do Rio Grande do
Sul.

Relator:Senador a Emília Fernandes

I – Relatório
Chegaaest aCom issão,par aparecer,oPr ojetode

Decreto Legi slativo nº99,de 1998 ( nº566,de 1997,na
Câm ara dosDeput ados) ,que apr ova o at o que r enova a
concessão à Radi odifusão Assi sense Lt da.par a expl orar
oser viçoder adiodifusãosonor aem ondam édianaci da-
de de São Fr anci sco de Assi sEstado do Rio G rande do
Sul.

Porm eio da M ensagem Presidenci alnº 132,de
1997,o Pr esidente da Repúbl ica subm ete ao Congresso
Nacionalo at o const ante do decr eto de 20 de j aneiro de
1997,que r enova a concessão par a a expl oração de ca-
nalde r adiodifusão sonor a,nos t erm os do art.49,XI I,
com binado com o § 1ºdo ar t.223,am bosda Const itui-
ção Feder al.

A exposi ção de m otivos do M inist ro das Com u-
nicações ao Pr esi dent e da Repúbl ica, docum ent o
que i ntegra os aut os,dá cont a de que a pr esent e
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sol icitação de r enovação f oii nstruída de conf orm idade com
a legislação apl icável ,o que l evou ao seu def erim ento.

É asegui nteacom posi çãoaci onáriadoem preendi -
m ento Radiodifusão Assi sense Lt da.:

Nome do Sócio Cotista CotasdeParticipação

ValmorDornellesPoltosi
90

JoãoCarlosGoulartMacedo
90

SimãodosSantos
5

HermetoNewtonAuzaniChi oqueta
5

LuizAlbertoVielmo
5

DaviGar cia
5

Total de Cotas 200

O presente projetofoiexami nadopelaComissãodeCiênciae
Tecnologia,Comunicação e I nformática da Câmara dos Deputados,
tendorecebidoparecerf avoráveldeseur elator,Deput adoRobertoVa-
ladão,eapr ovaçãounâni medaquelaComissão.

NaComissãodeConst ituiçãoeJust içaedeRedaçãodaquel a
Casa,opr ojeto foiconsi deradojurídico,const itucionalevazadoem boa
técnicalegislativa.

II–VotodoRelator
O processodeexameeapr eciação,pel oCongressoNaci onal,

dosatosqueout orgam erenovam concessão,per missãoouaut oriza-
çãoparaqueseexecut em serviçosder adiodifusãosonor aedesonse
imagens,pr aticadospel o PoderExecut ivo,nost ermosdo art.223 da
ConstituiçãoFeder al,deveobedecer ,nest aCasadoLegi slativo,àsf or-
malidadeseaoscr itériosestabelecidospelaResoluçãonº39,de1992,
doSenadoFeder al.Essanor mainternarelacionaumasériedeinforma-
çõesaser em prestadaseexi gênciasaser em cumpridaspelaentidade
pretendente,bem comopeloMinistériodasComunicações,quedevem
instruiropr ocessosubmet idoàanál isedest aComissãodeEducação.

Tendoem vistaqueoexamedadocument açãoqueacompa-
nhaoPDS nº99,de1998,evi denciaocumprimentodasformalidades
estabelecidasnaResol uçãonº39/ 92,doSenadoFede ral, ficandoca-
racterizadoqueaempresaRadiodifusãoAssisenseLtdaatendeua
todososrequisitos técnicose legaisparahabilitar-seàrenovação
daconcessão,opinamospelaaprovaçãodoato,naf ormadoprojetode
decretolegislativoorigináriodaCâmaradosDeputados.

Sala da Comissão, 18 de maio de 1999. – Freitas
Neto,Pr esidente– EmíliaFernandes,Rel ator –GeraldoCân-
dido – Álvaro Dias – Romeu Tuma – Juvêncio da Fonseca
– Luzia Toledo – Artur da Távola – Edison Lobão – José

Fogaça – José Jor ge – M aria do Carm o Alves – Hugo
Napoleão – Heloisa Helena (Abstenção) – Carlos Wilson –
Maguito Vilela – Luiz Otávio.

PARECERNº324,DE1999
Da Comissão de Educação, sobre o pro-

jeto de Decreto Legislativo nº 100, de 1998 (nº
567/97,na Câm ar a dos Deput ados) ,que apr ova
o ato que renova a concessão da Soci edade Rádio
Am etista Ltda.par a expl orarser viço de r adiodifusão
sonor a em onda m édia na ci dade de Planalto,
Estado do Rio Grande do Sul .

Relator:Senador a Emilia Fernandes
I–Relatório

Chega a esta Comissão, para parecer, o projeto de
DecretoLegislativonº100,de1998(nº567,de1997,naCâ-
maradosDeputados),queaprovaoatoquerenovaacon-
cessão à Sociedade Rádio Ametista Ltda. para explorar o
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Planalto, Estado do Rio Grande do Sul.

Por meio de Mensagem Presidencial nº 134, de
1997, o Presidente da República submete ao Congresso
Nacional o ato constante do decreto de 20 de janeiro de
1997, que renova a concessão para exploração de canal
de radiodifusão sonora, nos termosdosar t.49,XI I,combi na-
docom o§1ºdoar t.233,am bosda Const ituição Feder al.

Aexposição de motivos do Ministro das Comunica-
ções ao Presidente da República, documento que integra
os autos, dá conta de que a presente solicitação de reno-
vação foi instruída de conformidade com a legislação apli-
cável, o que levou ao seu deferimento.

É a seguinte a composição acionária do empreendi-
mento Sociedade Rádio Ametista Ltda.

Nome do Sócio Cotista Cotasde Par ticipação

Artêm io Antônio Tibola
1

DenisZanel la
3

Franci sco NatalSi gnor
2

GenuirSal vão
2

Idilio Zam in
2

Itaci rZanel la
2

Outros
58

Total de Cotas 70
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O present e projeto foiexam i nado pel a Com is-
são de Ci ênci as e Tecnol ogia,Com uni cação e I nfor-
m ática da Câm ara dos Deput ados, t endo r ecebi do
parecerf avor ávelde seu r elator,Deput ado Lui z Pia-
uhyl ino,e apr ovação unâni m e daquela Com issão

Na Com issão de Const ituição e Just iça e de
Redação daquel a Casa,o Pr ojeto foiconsi derado jurídi-
co,const itucionale vazado em boa t écni ca legislativa.

II – Voto do Relator
O processo de exam e e apr eciação,pel o Con-

gresso Naci onal ,dos at os que out orgam e renovam
concessão, per m issão ou aut orização par a que se
execut em serviçosde r adiodifusão sonor a e de sonse
im agens,pr aticadospel o PoderExecut ivo,nost erm os
do ar t.223 da Const ituição Feder al,deve obedecer ,
nest a Casa do Legi slativo,às f orm alidadese aoscr ité-
rios est abelecidos pel a Resolução nº39,de 1992,do
Senado Feder al.Essa nor m a interna relaciona um a
sér ie de inform açõesa ser em prestadase exi gênci asa
serem cum pridas pel a ent idade pr etendent e, bem
com o pelo M inistério das Com unicações,que devem
inst ruiro pr ocesso subm et ido à anál ise dest a Com is-
são de Educação.

Tendo em vista que o exam e da docum ent ação
que acom panha o PDS nE 100,de 1998,evi denci a o
cum prim ento das f orm alidade est abelecidas na Reso-
lução nE 39/ 92,do Senado Feder al,f icando car acteri-
zado que a em pr esa Soci edade Rádi o Am etista Ltda.
atendeua t odososr equisitostécni cose l egaispar ahabi -
litar-se à r enovação da concessão,opi nam ospela apro-
vação do at o,na f orm a do Projeto de Decreto Legi slativo
originário da Câm ara dos Deput ados.

Sala da Com issão,18 de m ai o de 1999.– Frei-
tas Neto,Pr esidente – Emília Fernandes, Relatora –
Geraldo Cândido – Álvaro Dias – Romeu Tuma –
Juvêncio da Fonseca – Luzia Toledo – Artur da Tá-
vola – Edison Lobão – José Fogaça – José Jorge –
Maria do Carmo Alves – Hugo Napoleão – Heloí-
sa Helena (Abstenção)– Carlos Wilson – Maguito
Vilela – Luiz Otávio.

PARECER Nº 325, DE 1999

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 121, de
1998 (nº 598/97, na Câmara dos Deputa-
dos), que aprova o ato que renova a con-
cessão da Fundação Mater et Magistra de
Londrina (Rádio Alvorada de Londrina)
para executar serviço de radiodifusão so-
nora em onda média na cidade de Londri-
na, Estado do Paraná.

Relator:Senador Alvaro Dias

I – Relatório
Chega a est a Com issão,par a parecer ,o Pr ojeto

de Decreto Legi slativo nº 121,de 1998 ( nº 598,de
1997,na Câm ar a dos Deput ados) ,que apr ova o at o
que renova a concessão à Fundação M at eretM agi s-
tra de Londr ina (Rádio Alvorada de Londr ina)par a ex-
ploraro ser viço de r adiodifusão sonor a em onda m édia
na ci dade de Londr ina,Est ado do Par aná.

Porm eio da M ensagem Presidenci alnº 34,de
1995,o Pr esidente da Repúbl ica subm ete ao Congres-
so naci onalo at o const ante do Decr eto de 27 de de-
zem bro de 1994,que r enova a concessão par a a ex-
ploração de canalde r adiodifusão sonor a,nos t erm os
do art.49,XI I,com bi nado com o § 1ºdo ar t.223,am bos
da Const ituição Feder al.

A exposi ção de m otivosdo M inistro dasCom uni-
cações ao Pr esidente da Repúbl ica,docum ent o que
integra os aut os,dá cont a de que a pr esent e sol ici ta-
ção de r enovação f oii nst ruída de conf orm idade com a
legislação apl icável ,o que l evou ao seu def erim ento.

O present e Projeto foiexam i nado pel a Com issão
de Ciênci a e tecnol ogia,Com unicação e I nform ática
da Câm ara dosDeput ados,t endo r ecebi do par ecerf a-
vorávelde seu r elator,Deput ado SalvadorZi m baldi,e
aprovação unâni m e daquele Com issão.

Na Com issão de Const ituição e Just iça e de Re-
dação daquel a Casa,o Pr ojeto foiconsi derado jurídi-
co,const itucionale vazado em boa t écni ca legislativa.

II – Voto do relator
O processo de exam e e apr eciação,pel o Con-

gresso Naci onal ,dos at os que out orgam e renovam
concessão, per m issão ou aut orização par a que se
execut em serviçosde r adiodifusão sonor a e de sonse
im agens,pr aticadospel o PoderExecut ivo,nost erm os
do ar t.223 da Const ituição Feder al,deve obedecer ,
nest a Casa do Legi slativo,às f orm alidadese aoscr ité-
rios est abelecidos pel a Resolução nº39,de 1992,do
Senado Feder al.Essa nor m a interna relaciona um a
sér ie de inform açõesa ser em prestadase exi gênci asa
serem cum pridas pel a ent idade pr etendent e, bem
com o pelo M inistério das Com unicações,que devem
inst ruiro pr ocesso subm et ido à anál ise dest a Com is-
são de educação.

Tendo em vista que o exam e da docum ent ação
que acom panha o PDS nº121,de 1998,evi denci a o
cum prim ento das f orm alidades est abelecidas na Re-
solução nº39/ 92,do Senado Feder al,f icando car ac-
terizado que a em pr esa Fundação M at eretM agi stra
de Londr ina (Rádio Alvorada de Londr ina)at endeu a
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todos os r equisi tos t écni cos e l egais par a habi litar-se
à renovação da concessão,opi nam os pela aprova-
ção do at o,na f orm a do Projeto de Decr eto Legi slati-
vo or iginário da Câm ara dos Deput ados.

Sala da Com issão,25 de m ai o de 1999.– Frei-
tas Neto, Pr esi dente – Álvaro Dias, Rel ator –
Roberto Requião – Gerson Camata – Pedro
Simon (Abstenção)– Luzia Toledo – Djalma Bessa
– Juvêncio da Fonseca – Leomar Quintanilha –
Roberto Saturnino Braga (Abstenção) – Eduardo
Siqueira Campos, Jorge Bornhausen – Edison Lo-
bão – Sebastião Rocha (Abstenção)– Maguito Vile-
la – Francelino Pereira.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júni or) – O
Expedi ente lido vaià publ icação.

Sobre a m esa,pr ojeto de leido Senado que
passo a l er.

É lido o segui nte:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 395, DE 1999

Dispõe sobre a concessão de
desconto para os músicos – estudantes
ou profissionais – no valor do ingresso
em espetáculos musicais e dá outras
providências.

O Congresso Naci onaldecr eta:

Art.1ºFi ca assegur ado aos m úsi cos – est udan-
tes ou pr ofissi onai s – o descont o de 50% (cinqüent a
porcent o)no val ordo i ngresso par a espet ácul os m u-
sicai s em todo o t erritório naci onal .

Parágrafo único.A r edução pr evi sta no caput
dest e artigo inci dirá sobr e o val oref etivam ente prati-
cado pel o est abeleci m ento,f icando i sent osevent uais
preçospr om ocionais iguai sou super ioresao descon-
to est abeleci do.

Art.2º A r egulam entação e o est abeleci m ento
de form asde fiscal ização do cum pr im entodest a leise-
rão est ipuladospel osór gãosset oriaisdo PoderExecu-
tivo,no âm bi to Feder al,Est adual ,M uni cipale do Di strito
Federal.

Parágrafo único.Docum ent o especí fico,const ituí-
do com o prova de ef eito exer cido,par a o m úsico pr ofis-
sional ,ou de f reqüênci a a cur so de m úsica,par a o est u-
dante,ser á def inido pel os or ganism os referidos no ca-
put dest e artigo.

Art.3ºO PoderExecut ivo r egul am entará est a
leino pr azo de novent a dias,a par tirde sua publ ica-
ção.

Art.4ºEst a leient ra em vigorna dat a de sua publ i-
cação.

Justificação
O intento principaldo pr esent e projeto de leié es-

tenderaos m úsi cos,pr ofissi onais ou est udant es,o be-
nefício consagr ado da cham ada “ m eia ent rada” ,t radici-
onalm ente facul tadaaosest udant espar ao ingressoem
cinem as e congêner es.

A im portânci a da iniciativa pode serm edi da pel a
carênci a de opor tunidades vol tadas par a o apr im ora-
m entodosnossospr ofissi onaisdam úsica,quenão t êm
recebi do do PoderPúbl ico a at enção que m er ecem .Af i-
nal,o pr oduto núm ero um da pauta de expor tação cul tu-
raldo Paí s é a m úsica,e,no ext erior,não se m enci ona
essa expr essão cul turalsem abr irespaço pr ivilegiado
para o com posi tore o i nst rum entista brasi leiro.

Bem patrim onialda m ai sal ta significação,a m úsi -
ca pode serapont ada com o um a das nossas m ai s im -
portantesm anifestaçõescul turais.É i nequí voca a cons-
tataçãodeum aespont âneaeef icazexpansãodasf ron-
teiras naci onais pori nterm édio de nossa pr odução m u-
sical .

Relativam ente à quest ão do apr im oram ento pro-
fissi onal ,asopções,quasesem pr e,sãoescassasedi s-
poníveis par a poucos porexi gircondi ções f inancei ras
nem sem pre condi zent es com o laborna ár ea m usical .
Nesse sent ido,a agr egação de novoscont eúdos,pr opi-
ciada pel a opor tunidade de f reqüent arespet ácul osm u-
sicaisa pr eçosr eduzi dos,é m edi da não apenasopor tu-
na,m as,sobr etudo,j usta.

Não foiesqueci da,pel o projeto de lei,a possi bili-
dade de abusos em r elação ao usuf ruto do benef ício.
No intuitodecoi birasuaevent ualidade,oar t.2ºest abe-
lece a obr igatoriedade de docum ent o probatório,cuj a
natureza e f orm ato ser ão adequadam ent e def inidospe-
losór gãosdeat ribuiçãoespecí ficadoPoderExecut ivo.

Convenci dos,por tanto,do m ér ito da pr esent e ini-
ciativa,esper am os m erecer ,porpar te dos i lust res Pa-
res,o seu acol him ento.

Sala dasSessões,4 de j unho de 1999.– Senador
Maguito Vilela.

(Às Comissões de Educação e de
Assuntos Econômicos, cabendo à última a
decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (NaborJúni or)– O pr ojeto
lido ser á publ icado e r em etido às Com issões com pe-
tentes.

Sobre a m esa,of ício que passo a l er.

É lido o segui nte:
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O F.Nº29/ 99 PRES./CAS

Brasí lia,26 de m ai o de 1999

SenhorPr esidente,
Nosterm osdo § 2º,do ar t.91 do Regi m ento Inter-

no do Senado,com uni co a Vossa Excel ênci a que est a
Com issão,em r euniãonodi a26dem aiode1999,apr o-
vou o Subst itutivo ao Pr ojeto de Leido Senado nº174,
de1999,que “ Determ inaaexi biçãoder egistronoór gão
da Vigilânci a Sanitária nos pr odutos que especi fica,e
dá out raspr ovidênci as” ,de aut oria do SenadorRom er o
Jucá.

Atenci osam ente, Senador Osmar Dias, Presi -
dente.

O SR. PRESIDENTE (NaborJúni or)– Com refe-
rênci a ao of ício que acaba de ser l ido,a Pr esidênci a
com unica que,nos t erm os do art.91,§§ 3º e 5º ,do
Regim ento Interno,f ica aber to o prazo de ci nco di as
úteis par a interposi ção de r ecur so,porum déci m o da
com posição da Casa,par a que o Projeto de Leido
Senado nº174,de 1999,cuj o parecerf oil ido ant erior-
m ente,sej a apreciado pel o Plenár io.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júni or) – Encer -
rou-se quar ta-feira últim a o prazo par a apresent ação de
em endas ao Projeto de Resol ução nº59,de 1999,de
autoria do SenadorCar losPatrocínio,que al tera a reda-
ção do ar t.332 do Regi m ento Interno do Senado Fede-
ral.

Ao Projeto não f oram oferecidas em endas.
A m atéria vaiàsCom i ssõesde Const ituição,Jus-

tiça e Cidadani a,e Di retora.
O SR. PRESIDENTE (NaborJúni or)– Passa- se à

lista de or adores.
Com o prim eiro oradori nscr ito,concedo a pal avra

ao SenadorEduar do Siquei ra Cam pos,pel o prazo de
20 m inutos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO .Pronunci a o segui nte discur so. )– Sr .Pr esidente,
Srªse Sr s.Senador es,t enho t razido ao Plenár io aspec-
tos im portantesque f azem do Estado do Tocant insum a
grande esper ança par a est e Brasi l.

Hoje pretendo dest acarque,com a chegada dos
m esesde junho e j ulho,duasdaspr incipaiscar acterísti-
cas do m eu Est ado despont am e atraem m ilhares de
brasi leirosem sua di reção.O pr im eiro aspect o é a reali-
zação das gr andes f eiras agr opecuár ias em pratica-
m ente todos os M uni cípios do Est ado.O out ro é que,
nessa t em porada,que denom i nam os “verão”,os r ios
Araguai a, Tocant ins e os i núm eros af luentes vol tam
para assuascai xas,f orm ando m ilharesde qui lôm etros
de praias,que se vêm t ransf orm ando num grande pon-

to de at ração,num f atorde desenvol vim ento do nosso
ecot urism o e na conseqüent e obtenção de r ecur sos
para a form ação de divisas no Est ado.

Na questão agr ícola,o Est ado do Tocant ins tem
um a vocação que se r evel a em suas ext ensas t erras
agricul távei s e na abundânci a de recur sos hí dricos.De
fato,são m ai s de 200 m ilqui lôm etros quadr adosde t er-
rasférteis,pr aticam entedoism ilhõesdehect aresquepo-
dem seri rrigados pori nundação,a bai xo cust o,e out ro
um m ilhão e m eio de hect aresque são i rrigadosporas-
persão.

Nosso Est ado cont a com rebanho bovi no de 6, 5
m ilhõesdecabeças–osegundom ai ordaRegi ãoNorte
–,e a l avour a de soj a produzi u,nest e ano,104 m i lt one-
ladas,enquant o a cul tura do ar roz,no exer cício passa-
do,col heu cer ca de 441. 500 toneladas.

Port udo isso é que quer em osregistrara aber tura
dessas exposi ções agr opecuár ias em todo o nosso
Estado,que se t ransf orm am em grandes cent ros de
transações com er ciais,de dem onst ração da nossa vo-
cação e da nossa capaci dade pr odut iva.Essas f eiras
reúnem as popul ações das pr incipais ci dades – pode-
m os consi derarum a gr ande f esta.

Sr.Pr esidente,no pr óxim o dom ingo,t erem os a
aber tura da 11ªExpoar a ‘99,que é a Exposi ção Agr o-
pecuár ia da Araguaí na.Esse i m portante event o é a m a-
iorexposi çãoagr opecuár iadoEstado,devendor eceber
cerca de 200 m i lpessoas,m ovi m entando cer ca de R$
2,7 m ilhões.

Produtores de dez Est ados par ticipam do event o,
quando dever á havert ransações envol vendo ci nco m il
anim ais.Al ém disso,haver á o tradicionall eilão e ai nda
um a Cavalgada – vem se t ornando um a da pr incipais
atrações da aber tura daquel a exposi ção – que r eúne
cerca de doi sm ilcaval eirosque per cor rem asprincipais
ruas da t radicionalci dade de Ar aguaí na.

Todos os anos,cost um o participardesse event o.
Agora,em f unção dos t rabalhos e das r esponsabi lidades
que recebido m eu par tido e dosm euscol egasda Co-
m issão Par lam entarde I nquér ito que i nvest iga o si s-
tem a financei ro naci onal– dur ante est e finalde se-
m ana estarem os produzi ndo gr ande par te do r elató-
rio –,não est areipr esent e,m as posso,pel a opor tuni-
dade que m e deu a gener osa popul ação do Est ado de
Tocant ins,r egistrar,dest a tribuna,a i m portânci a desse
e de out ros event os que car acterizam o Estado de To-
cant ins com o um grande Est ado na pr odução agr ope-
cuár ia.

Tivem os, nest a quart a-f eira – t am bém não
pude com parecer–,a abert ura de out ra exposi ção
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m uito im port ant e, que é a Exposi ção Agrope-
cuári a da ci dade de G urupi.Essa é vi gési m a sétim a.
Sr.Pr esidente,G ur upié t am bém um a cidade de gr an-
de relevânci a para a econom ia do Est ado.Tem um
belo plano ur bano e é c onheci da com o a capi talda
am izade.Essa ci dade,de econom i a est ávele bem
definida,r ealiza sua f eira agropecuár ia,par a aonde
se di rigirão m ilhares de br asi leiros,sobr etudo os de
outrosM unicípiosdo nosso Est ado,com o obj etivo de
participardaquel a exposi ção,t am bém relevant e nas
suas t ransações com er ciais e na dem onst ração da
capaci dade pr odut iva t anto daquel e quant o dos ou-
tros M unicípios da r egião.

Ainda nesse m ês,com o eu di sse,M uni cípios
com o Dianópol is, Col m éia, Al iança do Tocant ins,
Form oso do Araguai a, São Val ério da Natividade,
Porto Nacional – ber ço da cul tura tocant inense –
tam bém realizam a sua exposi ção agr opecuár ia.Da
m esm a form a,as ci dades de Taguat inga,Par aíso do
Tocant ins,M i racem a do Tocant ins – a nossa pr im eira
capi tal; Doi s Irm ãos, Lagoa da Conf usão,
Tocant inópol is, Nat ividade, G uar aí, Al m as, Ar raias,
Arapoem a, M iranor te, Cr istalândia, August inópol is,
Figuei rópol is e Araguaçu.Com pl etando ai nda esse
quadr o,a ci dade de Al vor ada do Tocant ins,Col inas
do Tocant ins,Pedr o Afonso e Ar aguat ins.

Sr.Pr esi dente,t ivem os o cui dado de envi arao
M inistro da Agr icul tura e tam bém ao M inistro dos
Espor tes e do Tur ism o pleitos e sol ici tações a
respei to das condi ções bási cas par a a realização
dessas exposi ções agr opecuár ias. Fi zem os um a
sol ici tação gl obal ,abr angendo t odas as exposi ções
que ser ão realizadas, de acor do com dados do
próprio si ndicat o, que r ealiza e dá sust entação a
esses event os. Est am os aguardam os esse
im portante apoi o.

Nesses event os são di fundidas, pel os
produtores,t écni casde com bat e à af tosa,t écni casde
m anejo de equi pam entos, novas t ecnol ogias que
cont ribuem para o aum ento da pr odução.Por tanto,
além do caráter f est ivo, há o car áter educat ivo.
Trata-se de encont ros onde são r ealizados gr andes
leilões,sem i nários,debat es e apr esent ações.

Portanto,no nosso ent endim ento,é pordem ai s
im portante que r ecebam os apoi o tanto do M inistério
da Agricul tura, no aspect o das suas
responsabi lidades com r elação à pr odução r ural,
com o do M inistério dos Espor tes e do Tur ism o,t endo
em vista a relevânci a desses event os par a a
econom ia e par a o turism o no Estado do Tocant ins.
Assim , quer o cr er que os Sr s. M i nistros est arão
atentos a essa sol ici tação,dem onst rando o i nteresse

do G overno Feder al par a com esses event os.
Incl usi ve,no di a 11 de j unho,o M i nistro Sérgio Turra
ser á recebi do na Exposi ção Agr opecuár ia de
Araguaí na pel os pr odutores r urais, quando nos
reuni rem os para um grande al m oço. Nessa
opor tunidade,esper o que o M inistro possa nos l evar
boas not ícias, t anto aos pr odutores r urais de
Araguaí na, com o aos or ganizador es das dem ai s
exposi ções agr opecuár ias,i ncent ivando- nos,com a
participação do G over no Feder alnesses event os.

Sr.Pr esi dente,j ulho é tam bém um m êsde m uito
agrado à popul ação do Est ado do Tocant ins,de t oda
a região do suldo Par á,do M at o G rosso e dosdem ai s
Estados que f azem divisa com o Tocant ins, em
função da t em porada de pr aia.Tr ago a est a Casa,Sr .
Presi dente, um t est em unho da relevânci a desses
event ospar a a econom ia do Est ado,t endo em vista a
quest ão do ecot urism o.

A cidade de Pal m as– que com pletou 10 anos–,
banhada pel o rio Tocant ins,or ganiza há al guns anos
o event o da pr aia da G raci osa.Par a se t erum a i déia
do que i sso si gnifica,t ivem oscer ca de 40 m ilpessoas
em um único f im de sem ana, par ticipando do
com plexo de at ividades que envol ve a pr aia da
G raci osa.

Tive um a responsabi lidade, sem dúvi da
nenhum a, f undam ental na i m plantação desse
projeto. Por se t ratar de um a ci dade or ganizada,
planejada,t ivem os cui dado com todos os aspect os
relaci onados à pr oteção am bientaldo r io Tocant ins,
além de oferecer m os conforto aos banhi stas que se
dirigem à praia da G raci osa t odos os anos.
Instalam os, por exem pl o, um gr ande com plexo de
capt ação de esgot o sani tário nas ar eias do r io
Tocant ins,com um a i nfra-est rutura que evi ta que o
esgot o sani tário sej a despej ado naquel e rio.
Contam os com agênci as bancár ias el etrônicas,com
ser viço de bar e r estaurante em m ais de vi nte
barracas di ferenci adas.Al ém disso,est á se t ornando
um a tradição na pr aia da G raci osa event os
espor tivos, com a par ticipação de m edal histas de
ouro da úl tim a O lim píada,do nosso M agui la,e shows
de grande por te com o Daniela M ercur y e out ros
grupos naci onais. Chegam os a t er, dur ante a
tem porada,um f luxo de m ais de 500 m ilpessoas.

Sr.Pr esi dente,port odasessasr azões,epornão
ocor rerapenasna pr aia da Graciosa event osdesse t ipo,é
quedi rigim osum ofíciosol icitandoaoM inistroRafaelGr eca
a liberação de r ecursos dest inados à i m plem entação de
pólos turísticosem praiascom o a Graciosa,em Pal m as;a
Porto Real,em Porto Nacional;a t radicionalAr aguacem a,
um a das m ais belas praias do r io Araguaia,no Est ado do
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Tocant ins,al ém daspraiasde M iracem a,de Casi ara,de
Peixe.Cont am os ainda com diver sas i niciativas das
prefeituras m unicipais do nosso Est ado,que pr opici -
am à população br asi leira os encant os dos r ios To-
cant inse Araguai a e de dezenasde out rosaf luentes.

Sr.Pr esi dente,port udo isso,quer o cr erque o
M inistro Rafael G r eca, com quem conver sei
especi ficam ente sobr e esse assunt o, def inirá a
participação do M inistério dos Espor tes e Tur ism o
nesses event os. Segundo pal avr as do pr óprio
M inistro, pr etende- se f azer um a r edescober ta do
Brasi l, f azendo com que o ecot urism o avance em
direção a novas pai sagens,com o por exem pl o,às
belezas nat urais of ereci das pel o nosso Est ado,al ém
de out rastantasespal hadaspel o nosso Br asi l..Essas
novas pai sagens t êm -se t ransf orm ado em grandes
atrações t uríst icas naci onais e i nternaci onais. O
est rangei ros f icam m aravi lhados com a possi bilidade
de convi ver em num a região sem poluição al gum a,
desf rutando de bel as pr aias de r ios, o que é um a
novi dade par a eles. Na ver dade, pr eci sam os de
infra-est rutura bási ca par a que o t urista possa di spor
de ser viços t aiscom o segur ança,t ranspor te,hi giene,
esgot am ento sani tário, enf im , de t odas essa
infra-est rutura que f azem do turism o um a das
grandes al avancas par a a cr iação de em pr egos não
só no Br asi l,m as t am bém em outros paí ses.

Sabem os que ai nda não apr ovei tam os todo o
potenci alt uríst ico do Br asi l.Nasár eas t radicionai sdo
Nordest e e de gr andes ci dades,com o São Paul o e
Rio Janei ro,j á tem os um infra-est rutura m ínim a,m as
preci sam os dotaressas novas r egiões de condi ções
bási cas, par a que el as possam t am bém absorver
essa par cel a im portante de recur sos que vi rão com o
fortaleci m ento do turism o. Q ue a nossa econom i a
não cr esça com a def iciênci a de só t ardiam ente
obser var a i m portânci a do turism o no cont ext o da
econom ia global izada,poi s,essa at ividade,vem - se
dest acando,com o di sse,com o i m portante fator na
cr iação e ger ação de em pr egos.

O Estado do Tocant ins é r ealm ente privi legiado
por suas pr aias e pel a beleza dos r ios Tocant ins e
Araguai a. Tudo i sso é um ver dadei ro encant o. No
m ês de julho,al ém da pesca,r ealizada dent ro dos
padrões e condi ções j á preconi zadas porent idades
am bientalistas, o Tocant ins se t ransf orm a em um
grande cor redor de i ntegração ent re as di ver sas
regiões.M i lhares de pessoas se di rigem ao nosso
Estado par a desf rutar de suas bel ezas e dessa
potenci alidade que se apr esent a,a cada di a,m ai s
organizada,i ncent ivada porpr ogram as do G overno

est adual , e, agor a, com a possi bilidade de apoi o
tam bém do G overno Feder al.

Além das nossas bel ezas nat urais, há ai nda,
com o destaquei ,as exposi ções agr opecuár ias,que
trazem para o cenár io naci onal f orte potenci al
dem onstrado pel o Estado de Tocant ins no t ocant e à
sua vocação nat ural: a pr odução de gr ãos, a
agropecuár ia, a agr oindúst ria, et c. , dando gr ande
cont ribuição à Uni ão.

M uito obr igado,Sr .Pr esi dente.

Durante o discurso do Sr. Eduardo
Siqueira Campos, o Sr. Nabor Júnior, 3º
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Geraldo Melo, 1º
Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo)– Com a
palavr a SenadorRom er o Jucá.( Pausa. )

Com a palavra o SenadorLuí s Estevão.( Pausa. )

Com a palavr a o Senador Sebast ião Rocha.
(Pausa. )

Com apalavraoSenadorPedr oSim on.( Pausa. )

Com a palavr a o Senador Fr ancel ino Pereira.
(Pausa. )

Com a palavr a o SenadorLui z O távi o.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA.Pronunci a o
segui nte discur so. Sem r evi são do or ador.) – Sr .
Presi dente,Sr ªs e Sr s.Senador es,venho à t ribuna
nest a m anhã, pr im eiro, par a relatar a vi agem que
fizem os a Itaituba, em com panhi a do M inistro dos
Transpor tes,El iseu Padi lha,e dos Senador es Blairo
M aggi, Car los Bezer ra, Jader Bar balho, Jonas
Pinhei ro e G ilvam Borges,quando,pel a prim eira vez,
o Estado do Par á,e pr inci palm ente aquel a região,
através da BR- 163, que l iga Cuiabá a Sant arém ,
recebeu 75 car retas car regadas de soj a com dest ino
aos Est ados Uni dos e aos paí ses eur opeus.

Por i niciativa do SenadorBl airo M aggi,com a
presença dos Vi ce- G overnador es dos Est ados do
Pará e do M ato G rosso, os Sr s. H i ldegar do
Figuei redo Nunes e Rogér io Sales,r espect ivam ente,
realizou- se,pel a prim eira vez,o em bar que de m ais
de duas m il t oneladas de soj a produzi da no
Centro-O este, pr inci palm ente no Est ado de M ato
G rosso,usando a BR- 163.

Essarodovi ajáestápavi m entadaatéoEstadodeM ato
Grosso.No t recho do Est ado do Pará,quase m i lqui lôm etros
concl uirão essa gr ande obr a que represent ará a redenção
das regiões Centro-Oeste e Norte do País e,com cer teza,
dará oportunidade par a que os expor tadores brasileiros e o
Governo brasileiro viabilizem as suas cont as.Segundo af ir-
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m ou o Senador Bl airo M aggi,nos pr im eiros ci nco anos,
esse novo cor redor t ransf orm ará aquel a região e o
País num grande pot enci alexpor tador .Nesse per ío-
do,aquel a região terá opor tunidade de expor tarm ais
de três m ilhões de t oneladas;em dez anos,chegar e-
m os a m ais de sei s m ilhões de t oneladas,ul trapas-
sando Par anaguá,no Est ado do Par aná,e Sant os,no
Estado de São Paul o.

Há um a explicação si m ples: a posi ção
geogr áfica do Est ado do Par á,na Regi ão Am azônica,
proporciona a econom i a de t rês m il m i lhas de
distânci a de qual querm odalde t ranspor te sai ndo de
Paranaguá e de Sant os.O Est ado do Par á est á lá no
Norte do Brasi l,e a di stânci a da nossa cost a é de t rês
m ilm i lhas,m ai scer ca de m ile poucosqui lôm etrosde
rodovi as est aduai s e f ederais,par a que a pr odução
agrícol a possa serexpor tada.

Então, t orna-se necessár ia – e todos nos
m anifestam os da m esm a form a –, a uni ão das
Bancadas dos Est ados que com põem aquel a região,
a par ticipação dos G over nador es dos Est ados e do
G overno Feder alpar a que,não m ai sesse sonho,não
m ais esse pr ojeto,m as a r ealidade m ostre a puj ança
da nossa r egião e a vi abilidade de t ransf orm arm osos
nossos r ecur sos em recur sos f irm es e sól idos,a f im
de cooper ar nas nossas expor tações.São pr ojetos
ext rem am ente vi ávei s,com r etorno im ediato;não são
projetos a l ongo pr azo,com o sonhos e m ai s sonhos,
m as,si m ,com o realidade.

Novam ente, na pr esença do M i nistro dos
Transpor tes, pedi m os o em penho de S. Exª no
sent ido de consegui r a l iberação de r ecur sos par a
essa obr a tão im portante. É i nadm issí vel que
som ente nesse t recho a est rada não t enha condi ções
de trafegabi lidade.

O s recur sos al ocados no O r çam ento para a
pavi m entação da Rodovi a Cuiabá/Santarém são
bast ante lim itados par a que r ealm ente essa obr a
possa se desenvol vere serconcl uída.Há um pr ojeto
do M inistro Eliseu Padi lha, j á em fase f inal, de
financi am ento de US$300 m ilhões,com r ecur sos do
Bird ou do Banco M undi al,par a a concl usão dessa
obra. O M inistro cl aram ente dem onstra a sua boa
vont ade e o seu i nteresse.No ent anto,o M i nistério
dos Tr anspor tes não t erá, dent ro do O rçam ento,
recur sos par a pavi m entaressa r odovi a.Se houvera
união dosexpor tadores,dospr odutoresde soj a e dos
G overnos dos Est ados, poder em os, com cer teza,
viabilizaressa obr a.

Recentem ente,o M i nistro Pedro Parente est eve
no Pará para apresent ar os novos ei xos de
desenvol vim ento, com um invest im ento, par a os

próxi m ossete anos,de m ai sde 17 bi lhõesna Regi ão
Norte do País.No Est ado do Par á,nesse per íodo,
ser ão invest idos 5 bi lhões par a obras de
infra-est rutura e par a obras com o a da BR-163,da
Hidrovi a Araguai a-Tocant ins,dasecl usasde Tucur uí,
já iniciadas,da Hi drovi a do Capim e da Hidrovi a do
M arajó. O s val ores al ocados são pequenos –
sur preender am o M inistro Eliseu Padi lha,com quem
est ivem os, j untam ente com o M inistro M alan – se
consi derarm os o retorno desse capi tal.Se apenas o
Estado do Par á retorna com m ais de US$2 bi lhões,
todos os anos, na bal ança com er cial, com o é
possí vel ,no caso de pr ojetos t ão pequenos,não ser
liberado recur so al gum até est e ano? Dessa f orm a,
fica aquio m eu pr otest o.Vou cont inuara pr otest are a
quest ionara l iberação de r ecur sos par a essas obr as
tão im portantes.

Essa gr ande f esta que vi m os lá ser ia,e ser á,a
opor tunidade de t ransf orm arm os aquela região num
pólo de desenvol vim ento,de ger ação de em pr ego e
de renda.Vi m osa vontade do pr odutor,do expor tador
de soj a, ul trapassando t odos os obst ácul os,
vencendo,passo a passo,qui lôm etro a qui lôm etro,as
dificul dades da r odovi a Cuiabá-Santarém . Eles
chegar am lá e m ostraram que é viável ;em bar cam os
a soj a,que est á chegando aos Est ados Uni dos.E,
para nossa gr ande sur presa, a soj a que chega aos
Estados Unidos f ica m ais bar ata US$10,00 a tonelada.

A partir dessa vi abilidade,com a r ecuper ação
dos pr eços, a soj a brasi leira terá condi ções de
concor rernos m er cados i nternaci onais – no caso,a
soj a produzi da nos Est ados Uni dos. Esse pr ojeto
encur tará as di stânci as e f aci litará o escoam ent o.

Tem os, em Santarém , um dos por tos m ais
profundos do Br asi l,com 21 m et ros de pr ofundidade
– diz o M inistro Padilha que é o por to m ais pr ofundo
do Brasi l–,onde si tua-se a Hidrovi a do Capim ,com
m ais de 300 km de hi drovi a pronta, r io caudal oso,
trafegabi lidade,segur ança par a escoara pr odução.
Com R$10 m ilhões,essa obr a ser á vi abilizada.

Então,vej o e cont inuo a quest ionara f alta de vi -
são pr ática e obj etiva dos nossos t écni cos,dos nos-
sos condut ores da pol ítica econôm i ca e da cham ada
política desenvol vim entista.El es pr eci sam realm ente
conhecera r egião,ouvi ra popul ação dos Est ados e
dos m unicípios,par a ver em que a realidade é out ra.
O próprio M inistro Eliseu Padi lha ficou i m pressi onado
ao vero que se consegui u com tão pouco r ecur so e
tão pouca t ecnol ogia, apenas um sugadour o que
transf ere a soj a do cam inhão par a a bar caça – bar ca-
ças gr andes,que j á est ão sendo t ranspor tadas at ra-
vésdosr ios.É r ealm ente um a obra si m ples.São coi -
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sasque r ealm ente podem serf eitase que,de i m edia-
to,podem darum r esul tado econôm i co e f inancei ro
posi tivo.

Naquela região,a gr ande di ficul dade er a relati-
va à ener gia.O Presi dente Fernando Henr ique Car-
doso,num a vi são f antást ica,com gr ande sensi bilida-
de,consegui u im plantaro Tr am oeste,um a par cer ia
entre o G overno Feder ale o G over no do Est ado.
Hoje,aquel a região est á totalm ente ener gizada.Va-
m os inaugur ar,no f inaldo m ês,em I taituba,a usi na
de Tucur uí.Já i naugur am osasde Sant arém e Altam i-
ra e,agor a,vam os i naugur ar a de Tucur uí.Todo o
Estado do Par á ficar á ener gizado.Pr eci sam os ape-
nas com pl em entara r odovi a,por que os por tos est ão
sendo pr eparados,as hi drovi as exi stem ,e vam os f a-
zercom que i sso r ealm ente recuper e a econom ia do
País.

O Sr. Iris Rezende (PM DB – G O )– Perm ite-m e
V.Exªum apar te?

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA)– Concedo o
apar te a V.Exª.

O Sr. Iris Rezende (PM DB – G O )– M uito obr i-
gado,SenadorLui z O távi o.Per m ita-m e cum prim en-
tá-lo pelo opor tuno pr onunci am ento proferido nest a
m anhã.Ent endo que a nossa f unção nest a Casa é,
sobr etudo,a de al ertarper m anentem ente as aut ori-
dades r esponsávei s pel a execução de pr ojetos,r es-
ponsávei spel o PoderExecut ivo no que di z respei to a
quest ões de el evado i nteresse do Paí s.V.Exªabor -
da, nest e m om ento, um t em a m uito im portante: o
transpor te; as hi drovi as, pr inci palm ente. O nosso
País tem vivido de equí vocos e m ai s equí vocos.Um
deles– e gr ave – se deu quando o Paí sdescui dou do
transpor te fluvi alpar a perm itiro desenvol vim ento do
interiorbr asi leiro,par alisando as f errovi as e opt ando
pelo transpor te feito pelas r odovi as,que é um dos
m ais car os.As f errovi as,há m ai s ou m enos 50 anos,
foram paralisadas.Q uant o à ferrovi a que r asgava o
Centro-O este,havi a projetos em execução al ém de
G oiânia.Esses pr ojetos f oram paralisados,quando
poder íam os estarhoj e num a situação m uito m elhor
aquino Cent ro-O este.A Fer rovi a Norte-Sult am bém
encont rou sér ias oposi ções,pr inci palm ente porpar te
da el ite em presar ialdo ei xo Rio-São Paulo,e não en-
tendem os o por quê.No Br asi l,t em os um a m ania...
Lem bro-m e bem que,quando f uiem possado G over -
nador em 1983,ao det erm inar a pavi m entação de
um a rodovi a da região sudest e de G oiás,ao i nvés do
cum prim ento da or dem – estávam os nos pr im eiros
dias de gover no;não ent endiam a m inha m aneira de
gover nar–,f oiem i tido um parecerdo Depar tam ento
de Est radasde Rodagem no sent ido de que o núm er o

de veí cul os di ários naquel a rodovi a não j ust ificava
aquel e invest im ento.A m inha respost a foia segui nte:
“Não estou per guntando,est ou det erm inando” .A r e-
gião, pavi m entada, t ransf orm ou-se adm iravel m ente
em 15 anos.Com o exi girnúm er o de veí cul os se a r o-
dovi a não per m ite o tráfego? Com o esper araum ent o
da produção da r egião se o escoam ent o dessa pr odu-
ção se t orna di fíci l? M as tudo isso,r espei távelSena-
dorLui z O távi o,deve- se à pr eponder ânci a das deci -
sões porpar te dos t ecnocr atas.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA)– Com certeza.

O Sr. Iris Rezende (PM DB – G O )– São pesso-
asque conhecem m ui to m ala si tuação do Paí s;quan-
do a conhecem ,f azem -no porm ei o dos l ivros,e nem
sem pre est es r elatam a nossa r ealidade.M ui tas ve-
zes,são escr itosporpessoasque,porum a úni ca vez,
passam pel a região e descr evem as suas pot enci ali-
dade,a f orça e a det erm inação do seu povo,e esse
relato sem pre fica aquém da r ealidade.V.Exªabor da
a quest ão das hi drovi as.Tem os que par tir– quei ram
ou não – par a o apr ovei tam ento dos nossos r ios par a
o transpor te da nossa pr odução.Pr im eiram ente,esse
é o m eio m ais bar ato;seu cust o est á m uito aquém do
cust o dos t ranspor tes f eitos nas r odovi as e at é nas
ferrovi as.Tem osque par tirpar a o transpor te nosnos-
sos r ios,t em os que nos pr eocuparcom a const rução
das f errovi as,a f im de que este pedaço do Br asi l– o
Centro-O este,o Nor te e par te do Nordest e – tenha
vez.Q uando est iveracabada a const rução da Fer ro-
via Norte-Sule da Fer rovi a Lest e-O este – que vaide
G oiandi ra até Rondonópol is,encont rando a f errovi a
que est á em const rução –,vam os exper im entarum
novo t em po neste Brasi l! M eus cum pr im entos por
essa pr eocupação que V.Exªm ani festa nest a m anhã.
Tenho cer teza de que essa quest ão ser á tam bém m o-
tivo de m uita preocupação porpar te do G over no do
Presi dente Fernando Henr ique Cardoso.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA) – M ui to
obri gado, Senador I ri s R ezende. I nsi ro no m eu
pronunci am ento a m anifest ação de V.Exª,pri nci -
palm ente pel a sua experi ênci a e pel o seu conhe-
ci m ento,port ersi do G overnadorde Est ado e M i-
nist ro de Est ado e por ,hoj e,daro bri lho da sua i n-
tel igênci a e da sua cooperação no Senado Fede-
ral .

S r.P resi dente,S rªs e S rs.S enadores,ti -
vem os inform ações recentes de que o Green-
peace vaise i nst alarna A m azôni a.E ssa orga-
nização, i ncl usi ve, propõe-se a col ocar um
navi o al ipara fi scal izar os desm atam entos e
a condi ção da bi odi versi dade na R egi ão
A m azônica. E u di ri a que é i m port ante o
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Greenpeace estar naquel a regi ão, m as t am -
bém é im port ante a preocupação das organi za-
ções i nternaci onai s com a ger ação de em pr ego e
com a sobr evi vênci a do povo da Regi ão Am azônica.
Não devem ir l á apenas par a fazersuas m ani fest a-
çõese seuspr otest ossem levarsol uçõespar a a nos-
sa r egião.O I bam a,com m uita sat isfação,ont em ,di -
zia que vaii nvest irUS$10 m ilhões na r egião par a fa-
zera f iscal ização.Cr eio que i sso é vál ido e im portan-
te.M asdevem osnosl em brart am bém de quem é que
vaiàquel a região par a m elhorarascondi çõesde vi da
da nossa popul ação,par a atender os r ibeirinhos –
com o faz a M arinha de G uer ra – e par a atenderà ne-
cessi dade de em prego porpar te da popul ação.

Lá se f ala m uito dosm adei reiros.É ver dade!Há
m adeireira pirata, que deve ser per segui da,
quest ionada e m ultada;devem ser pr esos os seus
proprietários. M as t am bém há gente sér ia, há
em presa que ger a em pregos e i m postos e f az o
replantio cor reto.

Portanto,nada de est relism o!Nada de at aques
nervosos na nossa r egião!Há pessoas que se j ogam
na frente de ár vor ese dent ro do r io para que ni nguém
m exa no rio. Tem os que pensar na condi ção de
sobr evi vênci a do povo da nossa r egião.

Fuient revi stado pel a TV Senado,na sem ana
passada,e t ive a chance de dara m i nha opi nião,a
qual vou r epet ir aqui . Faço at é um apelo ao
Presi dente do Senado, Senador Ant onio Carlos
M agalhães,par a que,com sua l iderança,com sua
inteligênci a,com seu ent usi asm o e com sua gar ra,
logo depoi s que se ext ingui rem as CPIs,pense num
projeto de interiorização do Senado Feder al.
Devem os fazer ,pel o m enos,ci nco ou sei s reuniões
naci onais em pólos de cada pont o dest e País,
convocando as Bancadas f ederais, est aduai s e
m unicipais.

Lá,o SenadorAnt onio Carlos M agalhães pode-
rá ouvi rosapel osda popul ação di retam ente,sem i n-
term ediários,a f im de encam inharum a sol ução par a
os vár ios pr oblem as e propost as que possam at en-
derao cl am ordessa popul ação.O que nós – pel o
m enos,no m eu Est ado e na m inha região – per cebe-
m osé que,nem sem pr e,o que se r aci oci na,o que se
trabalha e o que se pl aneja aquichega na out ra pont a,
chega no f im da história.Às vezes,pensa- se aquit ão
grande,com o esse pr ojeto,esse sonho de i nvest ir
tantos e t antos bi lhões l á na região dur ante os pr óxi -
m os sete anos,de f azeri nvest im entos m irabolantes
no m eu Estado.Porque não se ouve a popul ação l o-
cal ? Às vezes,com m ui to pouco se r esol ve um gran-
de e gr ave pr oblem a;às vezes,se querconst ruirum

grande hospi tal,com gr andes r eferênci as na ár ea de
saúde,porcausa da O M S – O r ganização M undi alda
Saúde –,quando pr eci sam os só do r em édio,só do
m édico,por que at é inst alação j á exi ste;não aquel a
que se quer ,m asaquel a que se pode t er.Não adi anta
se pensarem pr ojetos t ão grandes.

Com certeza,ser á um a realidade br evem ente a
hidrelétrica de Bel o M onte,em Al tam ira,que vaif azer
com que a capaci dade de ger ação ener gética em
nosso Est ado sej a triplicada. Hoj e, t em os Tucuruí,
que at ende ao Nor te e a par te do Nordest e.Com a de
Belo M onte,cuj o projeto já foif eito pela Eletronor te,
nossa capaci dade de ger arener gia aum entará m uito,
devendo chegar at é o Centro, o Sudest e e, quem
sabe,com a i nterligação do Si stem a Norte-Sul,ao Sul
do País.

M as essa capaci dade,esse pot enci alque t e-
m os tem que sercom pensado.Tudo o que se t ira do
nosso Est ado,da Regi ão Am azônica, t em que ser
com pensado.O s G r eenpeace da vi da têm que pen-
sart am bém num a form a de com pensaro Est ado,de
com pensara Regi ão Am azônica,e não só acharque
devem preser vara Am azôni a para que o oxi gênio do
m undo seja preser vado,par a que a saúde do m undo
sej a preser vada.Si m ,m as a popul ação da Regi ão
Am azônica tam bém tem que serpr eser vada.Ent ão,
nós t em os que, t am bém , trazer r ecur sos ext ernos
para que sej am invest idos naquel a região,par a que
realm ente os am azôni das possam t erum a condi ção
de vi da e de sobr evi da,e não f icar m os na si tuação
que tem os hoje.

Acho que esse é um t em a im portante.O Senado
tem tido o seu papel .O Presi dente Antonio Carlos
M agalhães t em dado todo o apoi o,t em -se em penha-
do par a que r ealm ente a Bancada da Am azôni a pos-
sa t erum espaço,com o di sse aquio SenadorI risRe-
zende,em que o G over no,at ravés dos seus t écni cos
– não dos t ecnocr atas –,possa t razerum a sol ução
equi librada e se j untara t odos nós par a isso.

Vou encer rar,Sr .Pr esi dente.Seique V.Exª j á
est á apreensi vo com o tem po,m as é que,r ealm ente,
a nossa r egião é tão grande que é pr eci so m aistem po
para discut irsobr e a Am azônia.

O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo)– V.Exªf i-
que à vont ade,SenadorLui z O távi o.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA)– M uito obr iga-
do,Sr .Pr esi dent e.

Esta sem ana,a Câm ar a Feder al,com m ais de
200 assi naturas,apoi ou o Deputado Josué Bengt son,
do m eu Estado do Pará,para a cri ação de um a Co-
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m issão Parl am entarde I nquéri to cont ra a Com pa-
nhia Vale do R io Doce.

Iniciam os essa l uta nem foipel o m eu Estado,o
Pará,m as f oipel o Estado do Am apá,pel os exem plos
que vi m os lá da Icom i. Essa em pr esa, dur ante 50
anos,expl orou o m anganês,t irando t oda aquel a reser -
va,t odo aquel e m ineral,t oda aquel a riqueza do Am a-
pá,e dei xou o Est ado na si tuação em que se encont ra
hoje,com gr aves pr oblem as soci ais e t rabalhistas e
sér ios pr oblem as de saúde.

Através das Câm ar as M unicipais e das Pr efeitu-
rasque são at endidaspel o Projeto da Com panhia Vale
do Rio Doce, consegui m os instalar um a CPI na
Assem bléia Legi slativa do Est ado do Par á.Agor a,a
CPIda Val e chega à Câm ara Feder al.Ai nda terem os
que aguar dar,por que há out rascom issõesi nstaladas,
m as chegar á a vez de o Sr . Benj am in Steinbruch
prestardecl araçõese escl arecim entosaosSr s.Depu-
tados Feder ais na CPIda Val e.Vam os convocart am -
bém o Sr.Jór io Dausterpar a que possa expl icarpor
que a ver tical ização m inerária não é pr ioridade par a a
Com panhia do Rio Doce,at é porque,a par tirdo m o-
m ento em que a em presa t em isenção de I m posto de
Renda para invest irpar te desses r ecur sosna ver tical i-
zação m inerária, i sso se t orna um a obrigação.Não
pode t eri senção de I m posto de Renda quem não ger a
em prego,quem não ger a renda,quem não é i ndúst ria.
Apenasa expl oração m ineralnão é suf iciente para que
um a em presa com o a Val e possa t eri senção de i m -
post o.M ast udo isso f icará escl arecido,e bem escl are-
cido,nessa CPIque é pr opost a pela Câm ara Feder al.

Agradeço a at enção do Sr .Pr esidente e tereiou-
tras opor tunidades par a vol tara f alarda Regi ão Am a-
zôni ca.

M uito obr igado.

O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo)– Concedo
a palavra ao nobr e SenadorM ozar ildo Cavalcant i.( Pau-
sa. )

Concedo a pal avra ao nobr e Senador Dj alm a
Bessa.( Pausa. )

Concedo a pal avra ao nobr e SenadorTi ão Viana,
por20 m i nutos.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/ PT – AC.Pronunci a o
segui nte discur so.Sem r evi são do or ador.)– Sr .Pr esi -
dente,Sr ªs e Sr s.Senador es,o em i nente Senador
Eduardo Siquei ra Cam pos abordou um a idéia de de-
senvol vim ento,m ai s um enfoque de desenvol vim ento
sobr e a Região Centro-O este,de m odo especi ala r e-
gião do Tocant ins,e apont ou o turism o com o um a al-
ternativa inteligente,que f ortalece,t anto do pont o de
vista do desenvol vim ento hum ano quant o do só-

cio-econôm ico.E o assunt o que m e trazao pl enár io da
Casa é exat am ente um a abordagem sobre o ecot uris-
m o,com enfoque concent rado em relação à Regi ão
Am azônica,que t em sido um paraíso esqueci do do
ecot urism o.

O estágio atualdo capi talism o apresent a com o
um a de suascar acteríst icasm aism arcant es,em ní vel
m undial,o al ast ram ento do desem pr ego em ritm o acele-
rado.O s núm er os são de f ato assust adores,a pont o
de m otivarem preocupação m esm o ent re os econo-
m istas l iberais.At é os m eios de com uni cação conser -
vador es,com o a m ai spoder osa r ede de t elevi são br a-
si leira,t êm aberto am plos espaços par a a cober tura e
a discussão dessa sensí velquest ão soci al.A I greja
Católica,const ante na sua si ntonia com a problem áti-
ca m ais agudam ent e sent ida por nossa popul ação,
elegeu o t em a do desem prego par a a Cam panha da
Fraternidade do cor rente ano,adot ando o l em a:“ Sem
trabalho,porquê?” .

Na Am azônia,essa conj untura gener alizada de
supr essão m assi va de post os de t rabalho é per cebi da
com preocupação adi cional ,haj a vi sta a tradicionaldi -
ficuldade em se at rair i nvest im entos par a a região.
Conform e apontava um a liderança em presar iall ocal ,
em declaração ao Jor nal O Globo em m arço do ano
passado,os bancos i nternaci onais resi stem a autori-
zarr ecur sos par a os Est ados am azôni cos,port em er
que o desenvol vim ento possa aum ent aro desf loresta-
m ento.No ent anto,é pr eci so lem brarque a Am azôni a
brasi leira é hoj e o larde nada m enos que 20 m i lhões
de ser es hum anos,que desej am e têm direito a um a
vida m elhor,com m ais opor tunidades de r ealização e
cresci m ento pessoal ,porm ei o do exer cício de at ivida-
des pr odut ivas.

Com o é do conheci m ento de todos,a t ragédi a
soci alr epresent ada pel o def inham ento das opor tuni-
dades de em pr ego só encont ra algum a m itigação no
setort erciário,que,em expansão,consegue absor ver
um a parcela dos t rabalhador es descar tados pel a ge-
neralizada aut om ação da indúst ria e m ecanização da
agricul tura.No i nteriordo set ort erciário,porsua vez,a
cham ada indúst ria do turism o vem ganhando par ticu-
larr elevo ao l ongo dos úl tim os anos enquant o ativida-
de econôm ica cada vez m ai s f lorescent e,de f uturo
prom issor e i m portantíssi m a geradora de post os de
trabalho.

O ra,exat am ente para o desenvol vim ento des-
sa at ividade – de enorm e puj ança no que t ange à
geração de ri queza e de em preg o – a Am azônia
est á dot ada de ext raordi nári o pot enci al.D e m a-
nei ra absur da,por ém ,est e País– tão car ente de di na-
m izarsua econom i a,am eni zarsuasm azel associ aise
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reduzi rseusdesequi líbrios r egionais– vem desper di-
çando o apr ovei tam ento de suas i nigualávei s vant a-
genscom par ativaspar a o desenvol vim ento de um a in-
dúst ria turíst ica di nâm ica e bem -est ruturada.

Sr.Pr esidente,Sr ªs e Sr s.Senador es,dados da
O rganização M undi aldo Tur ism o (O M T)apontam que
o m ercado de t urism o m ovim enta 3 trilhões e 700 bi -
lhões de dól ares porano,o equi valente a 10% do PIB
m undial,11% dos t ributos e 10% dos em pregos.Tr a-
ta-se,al ém disso,daat ividadeeconôm i caquem aiscr es-
ce no m undo,a t axas de at é 7% ao ano.No per íodo de
1985a1993,m al gradoar ecessãom undi al,onúm er ode
turistas que em preendeu vi agens i nternaci onais passou
de 380 m ilhõespar a 500 m ilhões,i ndicando asest im ati-
vas que esse núm er o dever á chegara cer ca de R$660
m ilhões no pr óxim o ano.

No interiordessa f lorescent e indúst ria que é o t u-
rism o,há,por ém ,um segm ento especí fico que apr e-
sent a taxas de cr esci m ento ainda m ais im pressi onan-
tes.Ref iro-m e,com o já devem terdeduzi dos os em i -
nentes Pares,ao ecot urism o,cuj os índices de cr esci -
m ento,em ní velm undi al,apr oxim am -se dos 19% ao
ano.Em 1996, o ecot urism o m ovim entou,ai nda segun-
do a O rganização M undi al do Tur ism o, m ais de
US$475 bilhões,cer ca de 20% da ci fra totalcom t uris-
m o no m undo naquele ano.

É até oci oso di zerque ser ia m uito difíci lm enci o-
naral gum país do m undo com atrativos sequerpr óxi -
m osàquelesde que di spõe o Br asi lpar a o desenvol vi-
m ento dessa ver dadei ra “febre”da vi rada do sécul o,
que é o ecot urism o.

Tem os,ao l ongo de nosso l itoral,desde Sant a
Catarina até a Bahia,pr eciosos r em anescent es da l u-
xur iante M ata Atlântica,i nfelizm ente tão devast ada ao
longo dos ci nco sécul os de nossa hi stória.Nesses ni -
chos, ai nda sobr evi vem espéci m es da var iadíssi m a
flora e fauna daquel e rico ecossi stem a,m uitas vezes
vicejando em terreno m ontanhoso,sal picado de m ara-
vi lhosas cachoei ras.

Contam os com a m aiorpl anície alagada do pl a-
neta, o ci nem atográfico Pant anal M at o-G rossense,
com 140 m ilqui lôm etros quadr ados de ár ea,consi de-
radast am bém suasporçõesbol iviana e par aguai a.Lá,
além da pesca am ador a – responsávelpel a atração da
grande m aioria dosat uaisvi sitantes– e da obser vação
da abundant e fauna,out ros at rativos m enos di vul ga-
dos aguar dam o turista cur ioso e i nquieto vi ndo do
Hem isfério Norte.Ref iro-m e,aqui ,às cul turas i ndíge-
nasr em anescent esna r egião e aosm aisde duzent os
sí tios ar queol ógicos j á local izados,al guns dos quai s
apresent ando i nscr ições r upest res.

Tem oso desl um brante litoralnor dest ino,onde o
solbr ilha o ano i nteiro,aságuassão t épidas,e o t uris-
ta pode conhecero cal orhum ano do povo br asi leiro
nas gr andes f estas popul ares que se r ealizam suces-
siva e i ninterruptam ente.Pel a var iedade de suas pai -
sagens e das m ani festações cul turais que sedi a,pe-
losgr andescent rosur banosnel e local izados,o l itoral
nordest ino tem todasascondi çõesde com pet ir– com
vant agem – com as ilhas car ibenhas na at ração de
parcel a do enor m e fluxo t uríst ico que a el as se dest i-
na.

M as,par a supr em o deleite do ecot urista,um a
jóia se dest aca f aci lm ente dent re esse r iquíssi m o
acer vo que r ecobr e o território brasi leiro de Norte a
Sul.O cupando cer ca de 60% do território naci onal ,a
floresta Am azônica r epresent a,i ndiscut ivel m ente,o
dest ino turíst ico m aisdesej ado pel o m oradordospaí -
ses i ndust rializados com consci ênci a am bientalal ta-
m ente desenvol vida e que t om a conta do sent ido co-
m um da população i nternaci onalhoj e.

São 7 m ilhões e 200 m i lqui lôm etros quadr ados
com fauna e f lora espet acul ares,m ai s de 2 m ilespé-
ciesde pei xes– cont ribuindo par a a cr iação de um ini-
gualávelpól o de pesca espor tiva na r egião – e um a
baci a hidrográfica que r esponde pornada m enos do
que 20% da água doce do Pl aneta.

É difíci lm ant erbr eve um a exem plificação dos
atrativos t uríst icos da Am azôni a,não só pel a opu-
lênci adesuanat ureza,com o t am bém pelovigorepur e-
za das m ani festações cul turais de suas popul ações.

O encontro das águas dos r ios Negro e Soli-
m ões,f orm ando o m ajest oso Am azonas,é um f enô-
m eno da natureza i nternaci onalm ente conheci do.Na
área do Bai xo Rio Negro,osar quipélagosde M am ira-
uá e Anavi lhanas const ituem os dois m aiores conj un-
tos de i lhas f luvi ais do m undo.O Par que Naci onaldo
Jaú,o m ai orent re osPar quesNaci onaisbr asi leiros–
provavel m ente o m aiordo m undo –,é um a i m ensidão
de floresta vi rgem ,um incom ensur ávelpat rim ônio em
recur sosgenét icospr eser vado par a o bom aprovei ta-
m ento dest a e dasf uturasger ações.O Fest ivaldo Boi
Bum bá,que acont ece t odososanos,no f im de junho,
na ci dade am azonense de Par intins, const ituium a
m anifestação cul turalque i guala em brilho e super a
em autenticidade o car navaldasgr andesm etrópoles.

O Sr. Nabor Júnior (PM DB – AC)– V.Exªm e
perm ite um aparte,nobr e Senador ?

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/ PT – AC) – Com
im enso prazer ,nobr e SenadorNaborJúni or.

O Sr. Nabor Júnior (PM DB – AC)– Senador
Tião Viana,o t em a que V.Exªest á abor dando nest a
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m anhã,aquida t ribuna do Senado Feder al,é da m ai or
im portânci a para o desenvol vim ento dasat ividadest u-
ríst icas do nosso Paí s.Sabem os que o t urism o,hoj e,
é um a das fontes de r iqueza de m ai orexpr essão nos
países da Eur opa e m esm o nos Estados Uni dos.A
Espanha,porexem pl o,t em a sua atividade econôm i -
ca f undada pr inci palm ente no turism o,da m esm a for-
m a que a França.O s Est ados Uni dos são o paí s que
m ais ar recada r ecur sos por i nterm édio do turism o,
princi palm ente através dos seus par ques t em áticos
local izados na Cal ifórnia e na Fl órida.Aquino Br asi l,
infelizm ente,com t odas essas r iquezas,com t odos
esses m ananci ais a que V.Exª se r epor ta,not ada-
m ente na nossa r egião,a Regi ão Am azônica,nós
não sabem osexpl orarassuaspot enci alidadest uríst i-
cas,at é porf alta de est rutura para receberost uristas.
Porexem pl o,a Am azôni a,onde se poder ia praticaro
ecot urism o,t em poucas possi bilidades devi do a au-
sênci a de infra-est rutura para receber aquel es que
querem conhecera nossa vast a e rica r egião.Penso
que,nesse aspect o,o M i nistério do Espor te e Tur is-
m o deveria invest irm aisnessas r egiões– na Am azô-
nia e no Pant analM at o-G rossense –,nest e já exi ste
um a pequena i nfra-est rutura,m as não o suf iciente
para atrairt uristas eur opeus,am er icanos ou j apone-
ses.Essesúl tim os,porexem pl o,são um povo que vi -
si ta m uito out ros paí ses,i nvest indo bast ante dinhei ro
em turism o.Pr eci sam os dot ar o nosso Paí s de i n-
fra-est rutura turíst ica adequada par a receberos es-
trangei ros que desej arem conhecer as di ver sas r e-
giõesdo Br asi l,o que,cer tam ente,i ria fortalecercada
vezm aisa nossa econom i a.Chegou o m om ent o de o
G overno e a i niciativa pr ivada at entarem m ais par a
esse aspect o e dot arem essas r egiões,com o a Am a-
zôni a e o Pant anal do M at o do G rosso, de i n-
fra-est rutura suf iciente para oferecer àquel es que
querem fazer t urism o ecológico no Br asi las condi -
ções i ndispensávei s par a fazê- lo.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/ PT – AC)– Agradeço
ao em inente SenadorNaborJúni or,que conhece o
cor ação da Am azôni a brasi leira em sua origem ,no
M unicípio de Tar auacá.Nassuasvi agensde canoa e
nos bat elões,vi vendo um a exper iênci a de dezenas
de anos,conhece per feitam ente o pot enci alt uríst ico
que tem os a oferecer par a o Brasi le a cont ribuir,
portanto, par a o desenvol vim ento hum ano dest e
País.

O que m e im pressi ona,SenadorNaborJúni or,é
ver a capaci dade de ar recadação do t urism o
internaci onal : m ais de US$2,5 trilhões ao ano!
Sabem os que um turista é igualà ger ação de um
em prego pel o m enos; que US$1 i nvest ido em

propaganda bem - feita no ext erioré capaz de t razer ,
pelo m enos,US$6 par a o País.V.Exªj á ci tou,com o
exem plos,a I tália,a Fr ança,a Espanha e os Est ados
Unidos;e o Br asi lnão t rata com prioridade esse set or.
Talvez, por i sso, t enham os que convi ver com um
indicadordesf avor ável :m enosde 1% do nosso PI B é
proveni ente da ar recadação com t urism o, sendo o
País com m aiorpot enci alde t urism o e ecot urism o do
Planeta.Se o cr esci m ento do turism o é de 7% ao ano,
no m eio de um a crise i nternaci onaleconôm i ca,e do
ecot urism o é de 19% ao ano, é pr ofundam ente
lam entávelque nosso Paí s não t enha a sensi bilidade
e esse senso de pr ioridade que V.Exª m ui to bem
incor pora. Faço suas as m i nhas pal avr as nest e
pronunci am ento e agr adeço a V.Exª.

No Estado de Ror aim a,dest acam -se as bel as
savanas e cam pos nat urais,onde gal opam tropilhas
de caval os sel vagens. Al ém disso, o Est ado
concent ra a m aiorpopul ação i ndígena da Am azôni a
O cidental, sendo t erritório das t ribos W apixana,
M akuxi e I ngar iko. No nor oest e de Roraim a, a
paisagem rica em floresta tropical , r ios e l agos é
habi tada pel a tribo Ianom am i, que pr eser va seus
traços cul turais em grande r eser va, t entando
enfrentara l uta pela dem arcação e osdi reitossobr e a
posse e a pr opriedade daqui lo que é seu bem m aior,a
própria terra,porel es cham ada de m ãe.A t erra para
os í ndios é a m ãe,é a pr ópria natureza.Pr óxi m as à
cidade de Cacar aí, descendo o Ri o Branco, as
cor redei ras do Bem -Q uerersão i deais par a a prática
da canoagem .Na ár ea,que cont a com um a infinidade
de lagos nat urais, o l ago de Car acar anã já tem
razoávelest rutura para vi si tantes.

No m eu Estado do Acr e, o pot enci al par a o
desenvol vim ento do ecot urism o é vast íssi m o,poi s,
de sua ár ea de 153 m ilqui lôm etros quadr ados,cer ca
de 100 m ilqui lôm etrosquadr ados,ou 65% da ár ea do
Estado, são cober tos por densa f loresta tropical ,
possui ndo um a das m aiores ár eas de concent ração
da biodiver sidade do pl aneta,especi alm ente na Serra
do Divisore na r egião do suldo Am azonas,o que hoj e
const itui um f orte m otivo de dem anda do t urism o
internaci onal .

Em função das quest ões ecol ógicas,da pr eser -
vação do m ei o am biente e da r epercussão da t rágica
e ver dadei ra epopéi a de C hico M endes,o Acre t em
atraí do,nos úl tim os anos,as at enções do m undo
inteiro – de m odo especi al,Xapuri .Al ém disso,sua
condi ção de Est ado m aispróxi m o do O ceano Pací-
fico,j unto ao Peru e à Bol ívia,t orna-o f aci lm ente
acessí velpara o si gni ficat ivo f luxo do t uri sm o in
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ternaci onalque at ualm ente se di rige àquel as nações
andinas.

Com fundam ento na ní tida per cepção de que a
vocação t uríst ica do Est ado vi ncul a-se à opul ênci a de
seu am biente naturale à aut enticidade dasm ani festa-
ções cul turais de sua popul ação,f oram criadas nove
categor iasde ár easpr otegidas,som ando 19% da ár ea
totaldo Est ado.Essas ár eas pr otegidas – cham adas
tam bém reser vasext rativistase par ques– t êm porob-
jetivo tornarr eala per spect iva de que o ecot urism o va-
lorize e pr eser ve as r iquezasnat urais,hi stóricase cul -
turais do Est ado,m el horando a qual idade de vi da de
sua popul ação.

O s rios Acr e,Xapur ie Abunã,t odos el es cauda-
losos,of erecem condi ções i deaispar a a prática de ca-
noagem ,pesca e l azerde pr aia.O s ser ingais nat ivos,
um a vez adapt ados,m ost ram -se ideais par a passei os
porm ei o de var adour os,est radas de ser inga e casas
de ser inguei ros. São cam i nhos aber tos nas m atas,
som breados pel as ár vores gi gantescas e at apetados
pela folhagem .A var iedade de espéci es bot ânicas a
serem observadas é i m ensurável .

Em Rio Branco,Xapur ie out ras ci dades acr ea-
nas,di versos pr édios hi stóricos,m useus e m onum en-
tos, a exem pl o do M useu da Bor racha e da Ca-
sa-M em orialChi co M endes,const ituem pontos de i n-
teresse.As f estas popul ares,as f eiras de ar tesanat o,
com idas t ípicas e pr odutos da f loresta,bem com o as
festas religiosas e a i ncipiente Exposi ção Agr opecuá-
ria – Expoacr e – podem tam bém atrairgr ande públ ico.

M as,i ndiscut ivelm ente,a m el horat ração par a o
ecot urista no Est ado são m esm o as ár eas pr eser va-
das,dent re as quai s gost aria de dest acar o Par que
Am bientalChi co M endes, l ocal izado a 1km de Ri o
Branco,e a vast a Reserva Ext rativista Chico M endes,
cujos976 m ilhect aresest endem -se porsei sM unicípi-
os:Ri o Branco,Capi xaba,Xapur i,Br asi léia,Sena M a-
dureira e Assi s Brasi l.

O Parque Am bientalChi co M endes t em m etade
de seus52 hect arescober tosporf loresta prim ária,de
exuber ante veget ação e f auna di ver si ficada.No r es-
tante da ár ea,onde exi stem estágiosdi ferentesde r e-
gener ação da f loresta,f oram instalados equi pam en-
tosde l azere t urism o.Nas t rilhasexi stentesno i nteri-
orda f loresta,o vi si tante pode conheceraspect os da
vida e da cul tura am azônicas,com o a col ocação do
ser inguei ro,m al ocasi ndígenas,r etratosde l endasr e-
gionais e r eci ntos com ani m ais si lvest res.

Resultado da l uta reivindicat ória dos ser inguei -
ros acr eanos,a Reser va Ext rativista Chico M endes é
a m aior r eser va ext rativista do Est ado. M ar geada
pelo rio Acre e cor tada pel o rio Xapur i,a r eser va apr e-

sent a predom inânci a da m ata nat iva,com gr ande bi o-
diver sidade.Sua at ratividade t uríst ica é i ncr em enta-
da não apenaspel osaspect osnat urais,m as t am bém
peloscul turais,r efletidosem sua pr opost a de sust en-
tabilidade,naspr áticasext rativistasdo cor te da ser in-
ga,da col eta da cast anha e nasnovas t ecnol ogiasde
plantio e produção,com o a usi na de bor racha em Xa-
puri– pr áticas abor dadas na nova t ese do adm i rável
pensadoram azôni co José Fer nandesdo Rêgo e r ela-
cionadas ao que é denom i nado neo- ext rativism o.
Para que se f aça um a idéia do interesse que um l ocal
com o esse pode desper tarum a vez bem di vul gado
no ext erior,bast a dizerque,no ano passado,a Re-
ser va Ext rativista Chico M endes r ecebeu cer ca de
700 vi si tantes de out ros Est ados e paí ses.

Sr.Pr esi dente,Sr ªse Sr s.Senador es,qualvem
sendo o apr ovei tam ento dado pel o Brasi la seu i ncal -
cul ávelpot enci alpar a o desenvol vim ento do turism o
e,em par ticul ar,do ecot urism o? M uito pouco,é t riste
reconhecer .

Tentem os estabeleceral guns par âm etros com -
parativos com al guns paí ses ou r egiões i m portantes
no m ercado t uríst ico i nternaci onal .A I tália foivi si tada,
no ano de 1996,porm ai sde 56 m ilhõesde est rangei -
rose a r ecei ta auferida pel o paíscom o turism o supe-
rou os 46 t rilhões de l iras.

A Espanha,porseu t urno,dest inatária de nada
m enos que 8% do turism o m undial,segundo dest ino
turíst ico m ais im portante do m undo,at rásapenasdos
EstadosUni dosem núm ero de vi si tantes,r ecebeu 62
m ilhões de t uristas em 1996.De seu Pr oduto Interno
Bruto,pouco super iora US$604 bi lhões em 1997,o
turism o responde pel a espet acul arf atia de 10, 4% ,re-
present ando r ecei ta de doi s trilhões e m eio de pese-
tas.

A França é t am bém um destino m uito procur ado
por t uristas i nternaci onais em razão de seu not ável
acer vo ar tíst ico,de sua hi stória cul turale de seusm u-
seus.Esse paí s recebeu 137 bi lhõesde f rancos,ape-
nas em 1994,com m ai s de 60 m ilhões de est rangei -
ros vi si tantes.

Parece não haverdúvi da de que o exem pl o m ais
bem -sucedi do da i ndúst ria turística bem -organizada e
altam ente lucr ativa vem do est ado nor te-am ericano
da Flórida,onde se si tuam conheci dospar quest em á-
ticos. Essa uni dade da f ederação est aduni dense
apresent ou,em 1996,um Pr oduto Interno Bruto da
ordem de US$360 bilhões,dos quai s m ais de US$48
bilhões,ou m ai s de 13% ,pr oveni entes do t urism o.
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E o Brasi l? Em 1997,o Br asi lf oivi si tado por
pouco m enosde t rêsm ilhõesde est rangei ros.No ano
passado,um a m udança na m et odologia do cál cul o de
entrada de t uristasper m itiu um a subst anci alel evação
nesse núm er o – da or dem de 87% .Ainda assi m ,m al
super am os os ci nco m ilhões e m eio de vi si tantes
est rangei ros. No que concer ne às r ecei tas
proveni entes do t urism o, t am bém houve evolução
significat iva, em bor a não da m esm a ordem . O s 2
bilhões e 700 m i lhões de dól ares auf eridos em 1997
tiveram acrésci m o de 55% ,alcançando quase 4 bi lhões
e 200 m ilhões de dól ares no ano passado,
equival entes a pouco m ai s de m eio por cent o de
nosso Pr oduto Interno Bruto.

Trata-se, vam os convi r, de núm er os
ext rem am ente m odestos,m or m ente quando se t em
em m ente o ext raordinário potenci albr asi leiro para a
expl oração do t urism o e quando se pensa que a
dim inuta Bélgica,com seu t erritório 280 vezes m enor
que o br asi leiro,acol heu,j á em 1996,quase 6 m i lhões
de turistas.Enquant o na Espanha o t urism o responde
porm ai s de 10% do PIB e,na Fl órida,porm ai s de
13% ,no Br asi lm alse consegue super aro m ei o por
cent o.I sso é i nacei tável !

É tam bém inadm issí vel a pequení ssi m a
participação do ecot urism o no m ontante globaldo
negóci o turíst ico nest e País. Enquant o, em ní vel
m undial,a f ração cor responde a 20% ,com o vi m os
anteriorm ente,no Br asi l,em 1996,o ecot urism o não
represent ou m ais que 3% dos 2 bi lhões e m eio de
dólares aquidei xados pel os vi si tantes est rangei ros.
Para 1997,est im ativa do I nst ituto de Ecot urism o do
Brasi lf oide que o per cent ualse t enha el evado a 5 e
m eio porcent o.

Sr.Pr esi dente,Sr ªs e Sr s.Senador es,a at itude
do Brasi lno que t ange à i ndúst ria do turism o pode ser
com parada à de um m endigo sent ado sobr e um pote
de our o. Som os donos de um pot enci al di fíci l de
dim ensionar, i ncal cul ável m esm o, pode- se di zer.
Afinal, quem ar riscar ia apost ar qual a f ração do
turism o m undialque acor reria para usuf ruirda nossa
natureza espl endor osa caso nos qual ificássem os
adequadam ent e para receberesses vi si tantes?

E os benef ícios que advi riam para o País não
estariam lim itados, de f orm a algum a, ao m ero
ingresso de di visas. Toda um a vast a gam a de
im portantes benef ícios pol íticos,soci ais e am bientais
decor reriam do bom aprovei tam ento do nosso
potenci alt uríst ico.

No cam po político,sabe- se que um dos m ais
sér iospr oblem asdo Brasi lé a pr ofunda desi gualdade
que per dura, há décadas, ent re as r egiões Norte,

Nordest e e Centro-O este, de um l ado, e Sul e
Sudest e,do out ro.O r a,o i ncr em ento do ecot urism o
no Pantanal– onde j á há m aisde 500 pousadas–,no
litoralnor dest ino e na Fl orest a Am azônica cont ribuiria
de m aneira si gnificat iva par a dim inuir essa
defasagem ,ao i m pulsionar ,num a m edida di fíci lde
prever , o desenvol vim ento dessas r egiões m ais
pobres do Paí s.Com toda a cer teza,o i nvest im ento
no turism o contribuiria para fazer nossa Feder ação
bem m ais har m ônica e pol iticam ente equi librada.

No que respei ta à nossa gr aví ssi m a
problem ática soci al, o i nvest im ento em ecoturism o
apresent a-se com o o m elhorcam i nho par a m inorara
m ais cl am orosa chaga que hoj e cor róio t eci do soci al
brasi leiro,que é o desem pr ego.Al ém disso,gar antiria
m elhorqual idade de vi da e am pliação dos hor izont es
dos br asi leiros r esi dentes nas r egiões m ais pobr es e
desassi st idas do Br asi l.

Sr. Pr esi dente, gost aria de lem brar que o
desenvol vim ento de um paíscuj a econom ia se col oca
entre as dez m ai ores do Pl aneta não pode pr esci ndir
do desenvol vim ento hum ano e é justam ente pori sso
que o ecot urism o é im portante.El e traz consi go um
novo concei to de desenvol vim ento:um concei to que
apont a para o desenvol vim ento hum ano com o
elem ento fundam entale i m presci ndívelpar a quem
querencont raras suas r aízes e o r espei to à pessoa
hum ana.

Associ ado a um a m ais longa expect ativa de
vida,à i déia da saúde,à da qual idade do poderde
com pra e à da capaci dade de em prego,o ecot urism o
pode sera gr ande al avanca par a a apr oxi m ação de
um a idéia de desenvol vim ento just o, hum ano e
equi librado.

Se as popul ações t radicionai s da Am azônia
encont ram um am biente propício, har m ônico em
relação às suas cr enças, suas r eligiosi dades, aos
cost um es herdados dos seus ant epassados, os
em preendi m entos econôm i cos, m ui tas vezes, o
consi deram um am biente host il que deve ser
elim inado, par a que se f inque a i déia de um
desenvol vim ento que,m ui tas vezes,é equi vocado.

A idéia do ecot urism o pressupõe o desenvol vi-
m ento inteligente e a const rução de um novo m odel o
de desenvol vim ento hum ano para o Brasi l.

Portanto,é f undam entalcom pr eendero papel
que o ecot urism o pode desem penharna absorção
de m ão-de-obra e capi talque, de out ra f orm a,
podem se vol tarpar a em preendi m entos ecol ógica e
econom icam ente não- sust entávei s. Af inal , não há
com o discordarde Fábi o Vaz de Li m a,Secret ári o
Execut ivo do G TA, G rupo de Tr abalho Am azônico,
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quando el e afirm a que “A m elhorf orm a de protegera f lo-
resta é ganhardi nhei ro”,poi sé lógico que um a popul a-
ção despr ovida de al ternativas de ger ação de r enda
pode event ualm ente adot ar at itudes pr edatórias em
relação ao m eio am biente,com o úni ca form a de ga-
rantirsua sobr evi vênci a.

M ais ainda,é bom l em brarque a ut ilização de
áreas pr otegidas – i nclusi ve terras indígenas – em at i-
vidadesde ecot urism o,não apenaspode serf eita sem
com prom etero obj etivo m aiordessas ár eas,que é a
conser vação da bi odiversidade,com o i m plica o bene-
fício adicionalde f avor ecera cr iação de novas uni da-
des de conser vação,al ém de gerardesenvol vim ento e
renda par a as r egiões de seu ent orno.

Sr.Pr esidente,o pot enci aldo Br asi l– e da Am a-
zôni a, em especi al– par a o ecot urism o represent a
um a enorm e fonte de r iqueza ai nda inexpl orada.Bast a
de desper dício!A adm i nistração sér ia e com petente
das bel ezas nat urais dest e País de di m ensão cont i-
nentale de i ncom paráveldi versidade geogr áfica pode
fazerdo t urism o o grande al iado na bat alha pel a m e-
lhoria da qual idade de vi da do hom em brasi leiro,e
am azônico em particular.Pode,al ém disso,r eduzi rde
form a significat iva a gr itante desi gualdade r egionalque
m acula a har m onia federativa,ao di nam izara econo-
m ia dos Est ados das Regi ões Norte,Nor dest e e Cen-
tro-O este.

Esse desper dício é ainda m ais inadm issí velpor -
que sabem os que o apr ovei tam ento desse vast o po-
tenci alnão é di fíci l,nem exi ge invest im entosassi m tão
vul tosos.Segundo os pr ofissi onais do set or,as pr inci -
paism edidasa ser em tom adaspara o m aiori ncrem en-
to do turism o no País ser iam o invest im ento na form a-
ção de r ecur soshum anos– haj a vi sta o nívelai nda ba-
ixo de nossos quadr os recept ivos,pr incipalm ente no
Norte e no Nordest e – e um m aioresf orço na pr opa-
ganda e m arket ing do pr oduto turíst ico naci onal .E as
pesqui sas dem onst ram que cada dól ar i nvest ido em
marketing externo pel o gover no de um paísger a 6 dó-
lares em ingresso de di visas.

Sr.Pr esidente,Sr ªs e Sr s.Senador es,se est a-
m osem busca de al ternativaspar a dinam izara econo-
m ia naci onal ,e dosEst adosam azôni cosem par ticular,
o ecot urism o é um a alternativa que sal ta aos ol hos.
Nosso pat rim ônio naturalé de um a r iqueza i ncom en-
surável .Bast a de desper diçá- lo.Vam os expl orá-lo de
form a sustentável ,de m odo a gar antirm ais desenvol -
vim ento e just iça soci alpar a o povo br asi leiro.

Era o que eu t inha a di zer.

M uito obr igado.

O SR. PRESIDENTE (G eraldo M elo)– Com a
palavra o SenadorNaborJúni or,por20 m i nutos.

O SR. NABOR JÚNIOR (PM DB – AC.Pronunci a
o segui nte discur so. )– Sr .Pr esidente,Sr s.Senador es,
na sem ana passada,a TV Globo,at ravés do Jor nal
Nacional ,denunci ou,m ai s um a vez,o pr oblem a das
baterias usadas de t elefones cel ulares,que of erecem
sér ios r iscos ao m ei o am biente e à saúde hum ana por
cont erem substânci as radioativas e cancer ígenas,
com o zinco,chum bo,cádm i o e m ercúr io.Ao ser em jo-
gadasem aterrossani tários,cont am inam o solo,o l en-
çolf reático e os cur sos de água.E i ncineradas,acr es-
cent am poluição at m osférica.

É um problem a grave que m erece a at enção de
todos,poi s enquant o se di ssem ina,cada vez m ai s,o
uso desses apar elhos cel ulares no Br asi l,e há o con-
seqüent e aum ento da quant idade de bat erias usadas,
os usuár ios não sabem exat am ente o que f azercom
elas.Q uando não asj ogam no lixo com um ,par a post e-
riorl ançam ento em aterrossani tários,vão ar m azenan-
do no t rabalho ou em casa,aum ent ando,assust adora-
m ente,os r iscosde cont am inação a que t odosnóses-
tam os sujeitos.

O próprio Jor nalNaci onalm ost rou m uito bem a
extensão do pr oblem a:cr ianças est ão const antem en-
te expost as à cont am inação e at é brincam inocent e-
m ente com esse m aterialr adiativo.Um a chegou a di -
zerque,pordi versas vezes,t entou abr irum a bat eria
velha.Não consegui u porsor te – sor te,porexem pl o,
que as cr ianças que br incavam com o Césio-137,em
G oiânia,não t iveram ,m uitos m orreram e outros f ica-
ram com problem as irrever sívei s.

Segundo a r epor tagem do JN,com er ciantes se
antecipam e com eçam a recol heressas bat erias.To-
davi a,são exceçõesque,em bor a nobr ese i ndiquem o
cam inho da boa vont ade,pr eci sam se transf orm arem
prática com um ,não só de com er ciantes,m asde t odos
osenvol vidos,t antososque pr oduzem ,i m portam ou co-
m ercializam ,quant o os usuár ios.

É preci so que t odos f açam a sua par te,i nclusi ve
as aut oridades.No Acr e – onde a popul ação enf renta
problem as com m ercúr io,cuj a origem de contam ina-
ção ai nda não est á bem esclarecida –,em bor a ainda
seja consi derada pequena a quant idade de bat erias
que ci rculam no Estado,há r eclam ações de usuár ios
que não sabem onde nem com o ar m azenaras bat eri-
as vel has.

Diante da preocupação,é,de cert a form a,um
alívio saber , at ravés da i m prensa, que em R i o
Branco,em presas do ram o est ão recol hendo esse
m aterial;que o I nst ituto de M eio Am biente do Acr e –
IM AC,pretende or ientarseus t écni cos sobr e a dest i-
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nação f inalde r esíduos;e que a Secr etaria M unicipal
de M eio Am biente est á orientando ost rabalhador esda
em presa col etora de l ixo par a não acei tarem baterias
de cel ularem m eio aosr esíduos.Todavi a,per m anece
a preocupação:par a onde essas bat erias devem ser
levadas e com o ar m azená-las?

Nós,do Senado,cum pr im os o nosso papele
procur am os definir, cl aram ente,a r esponsabi lidade
de cada um :em m arço de 1998,apr ovam os pr ojeto
do Senador Fl avi ano M elo, det erm inando: os
estabeleci m entos que com er cializam baterias de
telefones cel ulares devem r eceber de vol ta essas
baterias após usadas,e ent regá- las aos f abricant es,
que se r esponsabi lizar ão por sua dest inação f inal,
pois cabe ao pol uidorar carcom suas ações.

O processo f unci ona da segui nte m aneira:par a
a venda de um a bat eria nova,o com ér cio vair eceber
um a usada e concederao consum i dorum descont o
de, no m í nim o, 10% . O s com ércios m anterão, em
localvi sível , r eci pientes adequados par a deposi tar
essasbat erias.El asser ão recol hidasper iodicam ente
pelos f abricant es e i m portadores, que ser ão
obrigados a est abelecer m ecani sm os para
arm azená-las em local apr opriado, r eci clá-las ou
efetuaro seu r eprocessam ent o.

Fica pr oibido,t am bém ,jogaressas bat erias em
depósi tospúbl icosou i nci nerá-las.E a publ icidade da
venda das bat erias de t elefone cel ulares e as suas
respect ivas em bal agens devem cont eradver tênci as
sobr e os r iscos que of erecem à saúde hum ana e ao
m eio am biente.

Trata-se de m edida de ext rem a im portânci a,
que já exi ste incl usi ve em outrospaí sesque pr iorizam
o m eio am biente,não só com r elação às bat erias de
cel ular,m as com t odos os t ipos de bat erias,i ncl uindo
as pi lhas de r ádio, l anterna e dem ais resí duos do
gêner o,al ém de rem édios com data venci da,t ubos
vazi os de aer osói s,ent re out ros.

O ideal ser ia segui r esse exem pl o. M as se
consegui rm os com eçarcom as bat erias de cel ulares,
estarem os,com cer teza,t om ando o percur so desse
cam inho.Com a apr ovação do pr ojeto do Senador
Flavi ano M elo, o Senado deu o pr im eiro passo. A
intenção é evi tar que só se t om em provi dênci as
quando as ví tim as com eçarem a aparecer , com o
ocor reu em G oiânia,com o Cési o – 137.

Esse pr ojeto tram ita na Câm ara dos Deput ados,
especi ficam ente na Com issão de Econom i a,
Indúst ria e Com ércio,onde r ecebeu par ecerf avor ável
do Relator,Deput ado João Fassar ella.E eu vou f azer
gest ões j unto à Bancada do Acr e e às Li deranças do
PM DB na Câm ara,par a a sua r ápida apr ovação.

A urgênci a se j ust ifica:consi dero que ar m azenar
inadequadam ent e bateria de cel ular,apóst erm inada a
sua vi da út il,é i gualou pi ordo que m ant erar m a de
fogo em casa,poi s,al ém de atingir quem ent ra em
cont ato com seus com ponent es quí m icos, agr ide o
m eio am biente que gar ante a sobr evi vênci a da hum a-
nidade.

Era o que eu t inha a di zer,Sr .Pr esidente.

M uito obr igado.

O Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente,
deixa a cadei ra da pr esidênci a,que é ocupada
pelo Sr.NaborJúni or,3ºSecr etário.

O SR. PRESIDENTE (NaborJúni or)– Concedo
a palavra ao nobr e SenadorG er aldo M elo,pel o prazo
de 20 m inutos.

O SR. GERALDO MELO (PSDB – RN.Pronun-
cia o segui nte discur so.Sem r evi são do or ador.)– Sr .
Presidente,Sr ªs e Sr s.Senador es,venho à t ribuna
para realizar a t arefa que m e propunha a f azer ,na
quar ta-feira passada, e que, i nfelizm ente, não t ive
opor tunidade de f azerport ert ido que par ticiparde um
debat e em torno de quest õespol íticasno m eu Est ado.
O que lam ento,por quant o acr edito que possa t erdei -
xado,no Senado Feder al,a i m pressão de um padr ão
radicalde pol ítica est adualque,na ver dade,não exi s-
te,é que t enha podi do passarpar a o Senado Feder ala
im pressão de al gum tipo de desapr eço ent re m im e o
SenadorFer nando Bezer ra,coi sa que absol utam ente
não exi ste.Exi stem divergênci as pol íticas,si m ,m as
que nada t êm a vercom a r elação de r espei to m útuo
que al im entam ose que,esper o,possam oscont inuara
alim entar,no f uturo.

Desejava vi rà t ribuna apenas par a am pliaro co-
nheci m ento que a Casa j á tem em torno de duasm at é-
riasque est ão em andam ento e que são de m i nha inici-
ativa.A pr im eira é a Emenda Const itucionalnº48,que
oferece ao Senado Feder ala possi bilidade de r etirar,a
qualquert em po,a apr ovação que t enha concedi do ao
nom e de algum a das aut oridades cuj a invest idura de-
penda da apr ovação da Casa.

A razão de serdessa i niciativa,que pr ocur eiex-
plicar na j ust ificação,de cer ta m aneira,sensi bilizou
praticam ente toda a Casa,por que,nas 24 hor as que
anteceder am à apresent ação da pr opost a,t ive a honr a
de receber ,ao l ado da m inha assi natura,não apenas
as26 a m aisque ser iam necessár iaspar a com pletaro
m ínim o de 27 assi naturas,m aspr aticam ente quase 50
assi naturas de Sr ªs e Sr s.Senador es,que,segur a-
m ente,honr aram m uito a iniciativa e a est e Senador
com sua sol idariedade e seu apoi o.
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Entendo, Sr ªs e Sr s. Senador es, que, na
vel oci dade em que se al teraram os acont eci m entos,
em que se al teraram asrealidades,em que se al terou
a arquitetura da soci edade a par tirde 1988,al guns
elem entos novos, a pr ópria prática da dem ocr aci a
que est á sendo const ruída no Brasi l, f oram
introduzi dos por el a. Apar entem ente, a nossa
Constituição Feder al qui s at ribuir ao Senado um a
responsabi lidade def inida em alguns cam pos
especí ficos:um del esdi zrespei to à pol ítica ext erna,à
defesa naci onale o out ro tem a vercom os assunt os
de nat ureza econôm i ca e com as f inanças públ icas.
São cam pos em relação aos quai s a Const ituição
atribuiu responsabi lidades m aiores ao Senado
Federal.

Poressa r azão,as aut oridades que vão ger ira
ação do Est ado br asi leiro nesses cam pos e em
alguns out ros conexos t êm a sua invest idura
subor dinada a um a prévi a aprovação do Senado
Federal.M as,da f orm a com o o Senado se envol ve na
quest ão,a apr ovação do nom e de al gum a autoridade
é um pré-requisi to à sua i nvest idura.O u sej a,ent re os
dem ais requisi tos – de i dade m ínim a, quando é o
caso;de f orm ação,quand o é o caso;de est arem di a
com as suas obr igações m i litares, com as suas
obrigações el eitorais –, a aut oridade pr eci sa da
aprovação do Senado Feder al. Aqui lo com põe os
requisi tos par a a posse. Consum ada a posse, a
aprovação do Senado Feder alse esgot a.

Assim ,a nossa di scussão do nom e de um pr esi -
dente de Banco Cent ral,ou de um em bai xador ,ou de
um diretorde Banco Cent ral,ou de um di retorde um a
das agênci as naci onais que est ão sendo i nstaladas
transf orm a-se num a exi gênci a m eram ente ritual. É
com o se do cer im onialde posse daquel a autoridade
fizesse par te um a passagem pel o Senado Feder al.
Isso t orna a pr ópria sabat ina da aut oridade t am bém
um m om ento ritual, por que o Senado, ao negar a
aprovação a um a aut oridade a quem não poder á
acom panhar nem f iscal izar -lhe o t rabalho,de cer ta
m aneira, est ará apenas com et endo um a grosser ia
em relação àquel a autoridade,por que,de f ato,não
exi ste nenhum a relação com a subst ânci a do seu t ra-
balho.Por quant o,se a aut oridade,ao sersabat inada,
se com prom etercom o Senado Feder alem r elação a
determ inados com por tam entos,um a vez passada a
sua posse,essa aut oridade pode esquecert odos os
com prom issos que t êm assum ido com a Casa,t odas
as indicações com r elação ao seu com por tam ento e à
sua di retriz no car go que vaiocupar ,t endo em vista
que a concor dânci a do Senado j á foiobt ida e é desne-

cessár io cont inuart endo o acol him ento e a apr ova-
ção da Casa.

Poressa r azão,ent endem osproporque o Sena-
do Feder al,assi m com o aprova a i nvest idura,possa
retirara apr ovação.I sso si gnifica que a apr ovação do
Senado passa a serum at ributo necessár io não ape-
nas par a a posse,m as um at ributo a serconser vado
pela autoridade ao l ongo do exer cício do seu car go.

Para esse ef eito, pr ocur eidi vidir, qual ificar os
cargos que dependem da apr ovação do Senado em
dois grandes cam pos.O pr im eiro,é o cam po que t em
relação com os car gos vi talícios dos m agi strados.
Essas são aut oridades que são sabat inadas pel o Se-
nado,sabendo o Senado que o car átervi talício daque-
la função,daquel e car go,t em a vercom a pr ópria natu-
reza do car go – por quant o faz par te dos at ributos ne-
cessár ios par a que o m agistrado se si nta um hom em
independent e o bast ante para proferir,com sober ania
de consci ênci a,a sua sent ença – e f azpar te,dent ro do
concei to brasi leiro,a vi taliciedade,a i nam ovibilidade.
Então,quando apr ova o nom e de al guém para o Su-
prem o TribunalFeder alou par a o Super iorTr ibunalde
Just iça,o Senado apr ova,sabendo que aquel a é um a
autoridade que vaiexer cerum car go que exi ge inde-
pendênci a do seu ocupant e,e a i ndependênci a desse
ocupant e requerque se pr eser ve a vi taliciedade.Por -
tanto,em r elação aos m agi strados,a Em enda Const i-
tucionala que m e r efiro preser va essa vi taliciedade,e,
dessa f orm a,el es não est ão incluídos na hi pótese de
vira serr etirada a apr ovação pel o SenadorFeder al.

Em todos os dem ai s,acr edito que esse sej a um
elem ento novo a seri ntroduzi do na pr ática adm inistra-
tiva e na do exer cício do poderno Br asi l,que am pl ia a
responsabi lidade congr essual ,at ravés do Senado Fe-
deral,em relação a det erm inadasf unçõesque se t orna-
ram crescent em ente im portantes par a o povo br asi lei-
ro.Est am os vivendo hoj e em um País onde o ci dadão
com um se interessa em saber ,no f im do dia,com o f e-
chou a t axa de câm bi o do dól ar,por que já sent iu e já
percebeu o quant o isso t em a vercom a sua vi da,com
o seu cot idiano.

Creio tam bém que,se i solarm os a quest ão do
Banco Cent ral,com essa m edi da est am os faci litando
ao Banco Cent rala convi vênci a com quest ões m ais
sensí vei s,com o essas que r ecent em ente preocupa-
ram a opinião públ ica.Por quant o,se a di retoria do
Banco Cent ralsabe que pr eci sa pr eser vara conf iança
à aprovação do Senado Feder alnas quest ões sensí -
vei scom que el a tem que lidar,haverá de encont rar
os m ecani sm os que serão f aci lm ente est abel e-
ci dos.Tendo em vi st a o al to ní velde responsabi -
lidade com que cada um de nósexer ce o seu m anda-
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to, a di retoria encont rará m ecanism os de par tilhar
com esta Casa asdeci sõesque t enham a vercom es-
sasquest õessensí vei s.E,se i sso j á exi st isse em jane-
iro,pr ovavel m ente os sacr ifícios e os const rangim en-
tos a que assi st im os em relação às deci sões t om adas
pelo Banco Cent ralt alvez t ivessem si do evi tadas.

Porout ro lado,acr edito tam bém que,na m edida
em que a cada di a est am os criando novas i nst ituições
com um a independênci a form albast ante clara,com o é
o caso das agênci as naci onais,cuj os di rigentes têm
m andato,ser á difíci lcont inuarm os reticent es – com o
eu m esm o tenho si do – em relação à aut onom ia e in-
dependênci a do Banco Cent raldo Br asi l.

Repetindo al go que di sse sobr e o assunt o há
m uito tem po,não cr eio que se possa daraut onom ia e
independênci a ao Banco Cent ral f orm alm ente en-
quant o aquel a Inst ituição m antiveras pr errogat ivas e
atribuiçõesque t em hoje.Acho que são at ribuiçõesex-
cessi vas,que pr eci sam ser r etificadas par a que el e
seja realm ente um Banco Centralaut ônom o e inde-
pendent e,conf orm e seguram ent e há de sê-l o em
breve.A em enda const ituci onalque est ou apresen-
tando,a m eu ver ,ao l ado da revi são dasat ri buições
do Banco C ent ral ,é um dos pré-requi si tos para que
se at inja a aut onom ia form alde que se cogi ta.

Port anto,espero que o apoi o que não m e fal-
tou para a apresent ação dest a propost a de em enda
const ituci onalnão f alte ao l ongo do seu debat e nes-
ta C asa e depoi s na C âm ara dos D eput ados,se at é
lá chegar .Espero e conf io em que,no i nteresse na-
cional ,venham os a aprovar a em enda que t ive a
honra de apresent ar,ao l ado de m ais 47 Srs.Sena-
dores.

A outra m at éri a a que quero brevem ent e m e
ref eri ré o Proj eto de Leido Senado nº118,at ual -
m ente sob exam e na C om issão de Assunt os Soci a-
is,m edi ante o qualse i nst ituia t ari fa soci alde ener-
gia elétri ca para consum i dores de bai xa renda e dá
outras provi dênci as.

A razão de seré a segui nte:em pri m eiro l ugar,
essa não é um a propost a que col ida com as di ret ri -
zes da Agênci a N acionalde Energi a Elétri ca,por-
quant o ela própri a,nos cont rat os de concessão da
expl oração de energi a elétri ca,est á exi gindo a i ns-
tituição de um a tari fa soci al.Poder-se-i a pergunt ar
então:j á que á assi m ,porque est am os propondo
em leia i nst ituição da t ari fa soci al? Em prim eiro l u-
gar,para que i sso sej a um a conqui sta legal ,i nst itu-
cionale perm anent e da popul ação de bai xa renda,
e não apenas um a deci são adm inist rat iva da Agên-
cia N acionalde Energi a Elétri ca.Em segundo l ugar,
porque apesarde seressa a ori entação da Agênci a

N acional– com o dem onst reià sua equi pe técni ca
em duas reuni ões consecut ivas sobre o assunt o –,
não é essa a prát ica que encont ro em m uitas re-
giões do Brasi l.

N o m eu Estado,porexem pl o,com o G overna-
dor,f uio execut orde um program a que l evava ener-
gia elétri ca à casa das f am ílias de bai xa renda,que
não t inham condi ções nem sequerde pagaro cust o
da l igação, pura e si m plesm ente, Senador Lauro
C am pos.D e f ato,f uicont inuadorde um program a
iniciado pel o m eu antecessor ,na época m eu adver-
sári o, o ex-G overnador José Agri pino M aia, hoj e
nosso col ega,Senadorpel o PFL.O program a t inha
um nom e de m uito si gni ficado l ocal ,que era o Pro-
gram a Pau Am arel o,porque am arel a era a cordo
barrot e que se col ocava na port a da casa para rece-
beros doi s ou t rês f ios que l evavam energi a para
aquel as casas.

Fuium cont inuadordesse program a,pel o qual
aproxi m adam ente 30 a 40 m ilcasas f oram l igadasà
energi a elétri ca no m eu G overno,dando seqüênci a
a um grande núm ero de l igações f eitas pel o m eu
antecessor .M eu sucessor ,que f oinovam ent e o G o-
vernadorJosé Agri pino,cont inuou o t rabal ho.

Ao cabo de seu G overno,pri vat izou-se a C om -
panhi a D ist ri buidora de Energi a Elétri ca. Em bora
eu sej a favorávelà pri vat ização,a popul ação de ba-
ixa renda de m eu Est ado f oiesqueci da.N o ano pas-
sado,depoi s de percorrer t odos os M uni cípios do
R io G rande do N ort e,const ateique o consum i dor
de bai xa renda,que at é bem pouco t em po pagava
R $2,00 a R $ 3,00 por m ês pel o seu consum o de
energi a elétri ca, passou a pagar de R $35, 00 a
R $45,00.Em out raspal avras,passou a não pagara
cont a de energi a elétri ca. R ecebeu um m edi dor,
que ant es não exi st ia em sua casa,j á que seu con-
sum o era t ão bai xo que não j ust ificava o i nvest i-
m ento na m edição.Esse i nvest im ento foif eito pel a
nova di st ri buidora e o consum i dor,não podendo pa-
gar,f oisendo sucessi vam ente desl igado do si ste-
m a.

Poressa razão apresent eio proj eto,que j á re-
cebeu parecerf avoráveldo seu R el atorna C om is-
são de Assunt os Soci ais.Eu desej ava f azer essa
com unicação ao Pl enári o e pedi rà C asa a genero-
sidade de sua at enção e que os Senhores Senado-
res se j untassem a nós na hom enagem que desej a-
m os prestara um a soci edade que t em um grande nú-
m ero de pessoas ai nda não- participantes dos ganhos
de um desenvol vim ento.Esse pr ojeto represent a m uito
m ais o sonho dessa popul ação de bai xa renda.
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Respondi há poucos di as o que vou r epet ir
agora:não t enho nada cont ra a tese que dom i nou
est e País dur ante m uito tem po, de que “ era
necessár io fazercr escero bol o para poderpensarna
sua di visão” . Ent retanto, essa é um a t ese que
pertence ao passado. N i nguém predef iniu até que
tam anho o bolo ficar ia cr escendo,convi vendo com a
fom e, com a m isér ia, com o abandono, com o
desam paro.E a m inha im pressão é a de que,m esm o
concor dando em que nenhum a soci edade pode t er
aqui lo porque não possa pagar ,a nossa j á dispõe de
um bolo de bom tam anho,o suf iciente para perm itir
que aquel es que j á tiver am seu quinhão na par tição
desse bol o est endam sua m ão e sua sol idariedade
para osque est ão fora dele,aj udando a di stribuirvi da
e esper ança t am bém na casa dos m ais hum ildes
brasi leiros.

O Sr. Lauro Campos (Bloco/ PT – DF) –
Perm ite-m e V.Exªum apar te?

O SR. GERALDO MELO (PSDB – RN)– Com
m uita honr a,ouço V.Exª.

O Sr. Lauro Campos (Bloco/ PT – DF)– Nobre
Senador G er aldo M elo, é sem pr e com sat isfação,
com prazer ,com enr iqueci m ento para m im que ouço
seus pr onunci am entos nest a Casa.G ost aria apenas
de agr adecera V.Exªpel o fato de t razerao nosso co-
nheci m ento o aum ento da tarifa de ener gia elétrica
em seu Estado,em decor rênci a da pr ivat ização.V.
Exªse pr eocupa,com o sem pr e ocor reu,com a si tua-
ção em que se encont ram esses segm ent os m ais
desguar neci dos,m ai spobr es,m ai sexcl uídosda nos-
sa soci edade.V.Exªver ifica que o que est á acont e-
cendo agor a é um a espéci e de “apagão”i ndividuali n-
vol untário.Não podendo pagaras cont as de el etrici -
dade f orneci da à sua r esi dênci a,as pessoas vão se
desl igando do si stem a,vão se m ar ginalizando.De
m odo que em alguns Est ados,com o acont ece por
exem plo no si stem a anteriorm ente abast eci do pel a
Light,ver ificam os a degr adação m ui to grande e pr o-
funda quando a pr ivat ização se r ealiza.E os Est ados
do Sul,que são m ai sr icos,t êm crisesm aisprofundas,
com o acont ece com o poder oso Est ado de São Paul o:
m ais de US$53 bi lhões f oram socorrê-lo,e ver ifica-
m os,nesses gr andes Est ados,gr andes apagões.Q u-
anto ao Est ado de V.Exª,cada um t em que “voluntaria-
m ente”apagaro f orneci m ento de sua pr ópria residên-
cia.Real m ente é lam entável ,e t em os que reconhecer
que o si stem a pelo qualse opt ou – a pr ivat ização – não
tem correspondi do aos i nteresses r eais das cl asses
m enos favor ecidas.M ui to obr igado.

O Sr. Edison Lobão (PFL– M A)– V.Exªm e per -
m ite um aparte?

O SR. GERALDO MELO (PSDB – RN)– M uito
obrigado a V.Exª,SenadorLaur o Cam pos.Eu não po-
deria concl uirm elhoro m eu di scur so apenas com m i -
nhas pal avras,sem as de V.Exª,que,se a M esa per -
m itir,ser ão com plem entadas pel a intervenção do Se-
nadorEdi son Lobão.

O Sr. Edison Lobão (PFL – M A)– SenadorG e-
raldo M elo,ent endo que a i niciativa de V.Exª,pr opon-
do ao exam e do Senado Feder ala i déia de o Senado
poderr etirara conf iança dada àquel e que f oiapr esen-
tado pel o G overno Feder alpar a ocupar car gos do
Banco Cent rale das agênci as,é um a i niciativa de ex-
trem a oportunidade.Nom eado pel o Senado Feder al
para com pore pr esidirum a com issão a f im de acom -
panhara pr ivat ização na I nglaterra e exam inaro que
alise est ava f azendo,pude ver ificarque as agênci as
criadasnaquel e país têm realm ente um a grande aut o-
nom ia,m aspr estam tam bém satisfação ao Est ado,ao
G overno.Cr eio que,par a o Brasi l,a i déia da agênci a
foiper feita.Est am os,com i sso,copi ando o que se f ez
na Inglaterra.M as é i ndispensávelque esses br asi lei-
ros que adqui rem a confiança do G over no e do Sena-
do Feder alpossam ao Senado Feder alse r epor tar;se
não se r epor tar,pel o m enosperdera conf iança do Se-
nado nos m om entos em que per derem igualm ente a
conf iança da soci edade br asi leira.É um si stem a de freio
que V.Exªest á propondo em um a hora m uito boa.V.
Exªt em a m inha totalsol idariedade e osm euscum pr i-
m entos pel a concepção dessa f órm ula nova,que,se-
guram ente,vaicr iarum si stem a novo tam bém de con-
traposi ção e de f iscal ização daqui lo que vi era serf eito
pelo Banco Cent ral,pel osDiretoresdo Banco Cent ral,
pelas agênci as e porout ras iniciativas.Cum pr im entos
a V.Exª.

O SR. GERALDO MELO (PSDB – RN)– Q uero
encer rarasm i nhaspal avrasagr adecendo a honr a que
m e dão as intervenções dos Senador es Laur o Cam -
pos e Edi son Lobão.

Faço apenas um r egist ro breve,que dei xeide
fazerao m e r eferira essa em enda const ituci onal :el a
foiconcebi da a r etirada da apr ovação de f orm a ex-
trem am ente responsável ,j á que a r etirada da apr o-
vação,par a serapr eci ada pel o Senado,pr eci sa ser
propost a por1/ 3 da Casa e apr ovada por3/ 5 do t otal
de Senador es.Por tanto,é a m esm a exi gênci a para a
aprovação de um a em enda const itucional .

Dito isso,agr adeço a V.Exªse aosdem ai sSena-
dores a at enção, a paci ênci a e a gener osidade da
M esa.

M uito obr igado,Sr .Pr esidente.
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O SR. PRESIDENTE (NaborJúni or)– Concedo
a palavr a ao nobr e Senador I ris Rezende, por 20
m inutos.

O SR. IRIS REZENDE (PM DB – G O .Pronunci a
o segui nte discur so.Sem r evi são do or ador.) – Sr .
Presi dente,Sr ªse Sr s.Senador es,ocupo a t ribuna do
Senado Feder al,nest a m anhã,par a tratarde um dos
m ais relevant es t em as da econom ia e da agr icul tura
de nosso Paí s: as cooper ativas de pr odução
agropecuár ia.

Recebi da O r ganização das Cooper ativas
Brasi leiras – O CB um im portante docum ento que
apresent a um a análise do set or,com preendendo a
m odernização, saneam ent o financei ro e
desenvol vim ento das at ividades das cooper ativas
brasi leiras.

O Program a de Revitalização das Cooper ativas
de Produção Agr opecuár ia – Recoop – pr evê a
m anutenção de em pr egos e a ger ação de 34 m i l
novospost osde t rabalho,desde que assegur adosos
invest im entosgl obaisest im adosem R$838 m ilhões.

No atualm om ento de cr ise por que passa a
econom ia brasi leira,com al tosní vei sde desem pr ego,
com sucessi vas cr ises cam bi ais e gr ande
dependênci a de recur sos ext ernos, a i m ediata
execução do Pr ogram a de Revitalização de
Cooperativas de Pr odução Agr opecuár ia cont ribuiria
para dinam izara econom i a inci piente de m uitos dos
nossos m uni cípios,par a aum entaro ní vele m el horar
a distribuição de r enda dosnossosagr icul torese par a
um m aiordesenvol vim ento de nossa agr icul tura.

Sr. Pr esi dente, Sr s. Senador es, consoant e
dados col etados pel a O rganização das Cooper ativas
Brasi leiras – O CB, as cooper ativas agr opecuár ias
brasi leiras, em 1998, t iver am um faturam ento total
equival ente a US$20 bilhões e expor taram , no
m esm o período,US$877 m i lhões.

Com a im plantação do Pr ogram a de Revitaliza-
ção de Cooper ativas de Pr odução Agr opecuár ia,as
expor tações das cooper ativas br asi leiras poder ão ul -
trapassarUS$1, 2 bilhão e el evaro f aturam ento para
US$24 bilhões.Ao m esm o t em po,o pr ogram a tam -
bém prevê m etas de m odernização das cooper ativas,
tais com o m aiorpr ofissi onal ização dos quadr os adm i-
nistrativose de di reção,el evação dosní vei sde pr odu-
ção e pr odut ividade,m ai ori ntegração do set ore oper a-
ção com m aiores ganhos de escal a produt iva.

Com esse im portante program a de desenvol vi-
m ento de cooper ativas,t erem os possi bilidade de con-
quistar novos m er cados no ext erior,com am pliação
doscanai sde com ercialização e ut ilização de t ecnol o-

gias m ais m odernas, com m el hor desem penho do
sistem a cooperativista em todo o Brasi l.

É interessant e sal ientar que o cooper ativism o
m undialt em sido um elo ent re inúm eros segm ent os
dos m ais di versos paí ses sobr e a face da Ter ra.Per -
m anentem ente est ão as l ideranças de cooper ativas
naci onais reunidas, uni ndo-se em quase t odos os
Continentes,t ratando de quest õesde i nteresse do se-
tor e,ao m esm o t em po,pr om ovendo um entrelaça-
m ento,um a apr oxim ação entre essas l ideranças e f a-
ci litando o r elacionam ento para a im portação e a ex-
portação de pr odutos ent re os pr odutores de t odo o
m undo.

A valorização do cooper ativism o,poi s,é com o
um im perativo,porpar te do G overno,em em prestaro
seu apoi o,em pr estara sua col aboração par a que o co-
operativism o realm ente sol ucione as gr andes di ficul -
dades que vem enf rentando no m om ento.

Sr.Pr esidente,sem pr e fui,sou e cont inuareia
ser um ar doroso def ensor do cooper ativism o, poi s
acredito na uni ão de f orças de hom ens e m ul heres
para ultrapassardi ficuldades,vencerbar reiras e en-
frentarcr ises.

O cooperativism o,em sua or igem ,apar ece com o
um a respost a a um a crise de desem pr ego na Eur opa,
em decorrênci a da Revol ução I ndust rial,que dest ruiu
em pregos nas at ividades de f iação e t ecel agem .

No Brasi lde hoj e,com desem pr ego,com cr ise
cam bial,com j uros al tos e com desest ím ulo à produ-
ção agr ícola,t am bém podem os darum a respost a tão
efetiva quant o aquel a dos pr im eiros associ ados de
um a cooperativa de t ecel ões em Rochdal e,na I ngla-
terra.

M inha fé no cooper ativism o não decor re apenas
de ele represent arhi storicam ente um cam inho vi ável
entre o cr esci m ento econôm ico e o desenvol vim ento
soci al,apr ovei tando o que havi a de bom no capi talis-
m o e no soci alism o.

M inha fé no cooper ativism o decor re de m inha ex-
periênci a pessoal ,que sem pr e acr editeina capaci da-
de de par ticipação e na sol idariedade que exi ste ent re
pessoas.

Participeipessoal m ente da const rução de m ilhares
decasaspopul arespel osistem adem utirão,quesebase-
ia nos m esm os ideais e na m esm a filosof ia do cooper ati-
vism o:m elhoraroní veldevi dadaspessoaspel acooper a-
ção e pel a sol idariedade,pel a união de forçasposi tivas.

Nãoacreditonaquel a idéiadequeobr asi leiroéarre-
dioaocooper ativism o.Não.Sem pre que exi st e o est í-
m ulo,sem pre que exi stem as condi ções para
o seu desenvol vi m ento,o brasi lei ro é capaz de
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se or ganizar ,de se uni r,de cooper arpar a a const rução
de um a vida m elhor.

Sr.Pr esidente,Sr ªs e Sr s.Senador es,a gl obal i-
zação da econom i a,a l iberalização dos m er cados,a
introdução de novas t ecnol ogias,a i nform ática,a t ele-
m ática,as com uni cações m oder nas,t udo isso cont ri-
buipar a novos par âm etros econôm i cos.

O cooperativism o tam bém não pode fugirà r egra
de m odernização,de adapt ação aosnovos t em posde
m undialização econôm i ca.E pr incipalm ente o Brasi l,
um Paísem desenvol vim ento,um Paí scom profundas
distorçõesna di stribuição da r enda,um Paí sque cont a
com m ilhõesde br asi leirosai nda vi vendo sér iasdi ficul -
dades e em condi ções de pobr eza absol uta.Esse se-
tor i m portante da nossa popul ação j am ais terá real-
m ente m elhoria nas suas condi ções de vi da se não vi -
veresse sent im ento de par ticipação,de sol idariedade,
enfim ,vi vero associ ativism o,o cooper ativism o.

No Centro-O este, por exem pl o, os pequenos
produtores rurais sent iram que, i soladam ente, el es
não ser iam capazes de r ealizarum t rabalho que pu-
desse acudi ràssuasnecessi dadese àsde suasf am í-
lias.Não é possí vela um pequeno pr odutorr ural,i sola-
dam ente,adqui rirum trator,m áqui nas e i m plem entos
agrícolas.M as,associ ado a ci nco,sei s,dez,qui nze ou
vinte,i sso j á se t orna possí vel– e é o que t em aconte-
cido.Ci to com o exem plo o Estado de G oiás,que cont a
hoje com m ais de 300 associ ações de pequenos t ra-
balhador es rurais.Nessas associ ações,el es desen-
vol vem trabalhos i m portantíssi m os.Faço essa obser -
vação par a cham ara at enção do G over no nest a hora,
a fim de que ele possa vol tarsuasat enções,seu pode-
rio ao set ordo cooper ativism o de nosso Paí s.

Pori sso m esm o,quer o aquiapr esent arm eu i nte-
gralapoi o ao Program a de Revitalização de Cooper ati-
vas de Pr odução Agr opecuár ia – Recoop,que r epre-
sent a um im portante passo nessa i m portante tarefa de
const rução do cooper ativism o e de sua m odernização.

As cooper ativas br asi leiras m uito poder ão fazer
pornossa econom i a – com o já têm feito –,pornossa
agricul tura,pel a m elhoria das r elações de t rabalho,
pela geração de novos em pr egos,pel a geração de
renda e pel as expor tações.

Em todasasár easda at ividade hum ana em nos-
so País,o cooper ativism o está present e.Na ver dade,
ele é o responsávelpel os gr andes avanços exper i-
m entados pel o povo br asi leiro.

Falo,sobr etudo,do cooper ativism o na área da
agropecuár ia.Dar eium exem pl o,Sr .Pr esidente,do

cooper ativism o em outras ár eas,com o na da col oni-
zação.

Q uanto dinhei ro o G overno tem gasto para o as-
sent am ento de t rabalhador es?

Surgiu,no Est ado de M ato G rosso,m ai s especi -
ficam ente no nor te do M ato G rosso,um gr upo de gaú-
chos que const ituíram um a cooperativa e passar am a
adqui rirgr andes ár eas de t erras rurais e a di stribuí-las
e vendê- las a t rabalhador es,sobr etudo,os sem - terra
do Rio G rande do Sul .E al isur giram três ci dades i m -
portantes:Água Boa,Canar ana e Q uerênci a,f ruto do
trabalho de pessoas que se i ntegraram em cooperati-
vas e r ealizaram o trabalho com m ais com petênci a do
que o pr óprio PoderPúbl ico.

O Sr. Luiz Otávio (PPB – PA)– V.Exªm e conce-
de um aparte?

O SR. IRIS REZENDE (PM DB – G O )– Com m ui-
to prazere com m ui ta honr a,concedo um apar te ao
ilust re SenadorLui z O távio.

O Sr. Luiz Otávio (PPB – PA)– SenadorI risRe-
zende,V.Exªt raz,nest a m anhã,um assunt o de gr an-
de im portânci a para o País,pr incipalm ente para a agr i-
cul tura e a pecuár ia.V.Exª,quando f ala dascooper ati-
vas e do cor porativism o que podem os tercom a uni ão
dessas cooper ativas,não só da agr icul tura com o da
pecuár ia,m asa f orm a com o V.Exªapr esent a e da ex-
periênci a que t em ,inclusi ve de j á terconst ruído habi ta-
ções,m el horando as condi ções de vi da,ger ando em -
pregos e r enda par a o nosso povo,dem onst ra,m ai s
um a vez,que,r ealm ente,são as cooper ativas a sol u-
ção par a o grande pr oblem a brasi leiro.E m ais:V.Exª
traz tam bém ,nest a m anhã,a sol ução que t em osouvi -
dosnosquat ro cant osdo Paí s:o BNDES,um a i nst itui-
ção f inancei ra que t em influênci a no desenvol vim ento
do set orsoci aldo Paí s,t em argüido que,sem pr e,as
dificuldadesencont radas– no t ocant e a linha de cr édi-
to para qual querat ividade econôm i ca do Paí s– são no
que di z respei to ao aval .Com as cooper ativas,com
cer teza,o pr oblem a será sol ucionado,por que o f undo
de avalque o BNDES pr opõe – cer tam ente ser á um a
leique apr ovar em os no Congresso,t anto no Senado
com o na Câm ara Feder al– j á exi ste.As cooper ativas,
unidas,dar ão o fundo de avalpar a que as oper ações
financei raspossam serf eitas.Fi co sat isfeito e orgulho-
so ao verV.Exª,da t ribuna,pr eocupado em t razerso-
luções par a o povo br asi leiro.

O SR. IRIS REZENDE (PM DB – G O ) – M uito
obrigado,nobr e SenadorLui z O távio.Per m ita-m e in-
ser irao m eu pr onunci am ento o apar te de V.Exª,que
vem enriquecera t ese que def endem osnest a m anhã.
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Indiscut ivel m ente um a pessoa dot ada de poder
econôm ico é capaz de, i sol adam ente, sol uci onar
seus pr oblem as, cam i nhar e pr oduzi r. M as par a
aquel es despr ovi dos de r ecur sos m ateriais é m uito
difíci l,pr inci palm ente em um a época de desem prego
com o a que vi vem os, avançar , buscar sol uções e
viver com di gnidade.I sso só é possí velat ravés da
associ ação,da cooper ativa e da par ticipação.

Reafirm o:acr edito no espí rito par ticipativo do
povo br asi leiro.

Q uando Prefeito de G oiânia anunci ei a
realização do pr im eiro m utirão – pr ática r ural da
m inha or igem – e toda a m inha assessor ia se col ocou
cont rariam ente,af irm ando que isso é coi sa de zona
rural. “ Não, i sso é coi sa de povo br asi leiro, que é
participativo” , di zia eu. “ O povo brasi leiro é
participativo – di ziam eles – l á na roça,na ci dade não
irá ninguém ”.

Fizem os o pr im eiro m utirão. M i lhares de
pessoas par ticiparam : roçavam , conser tavam ruas,
pintavam prédios públ icos m unicipais,as m ul heres
participavam no preparo da com ida – ao l ado da
m inha m ulher –, as cr ianças di stribuíam água aos
trabalhador es. Foio pr im eiro m utirão realizado na
cidade.I sso j ustam ente em abrilde 1966.

Dali sur giu a idéia do m utirão par a o Brasi l,
prática que hoj e se i nst ituci onal izou.De f orm a que,
dalipar a a const rução de casas,vi las,si stem as de
água nos bai rros,si stem as de esgot o foium passo.
M uito fizem osem G oiásgr açasao apr ovei tam ento do
espí rito par ticipativo do nosso povo.

Pori sso,pr eocupa- m e e peço aquiao G over no
um a atenção m uito especi alpar a as cooper ativas
agropecuár ias nesse m om ent o de di ficul dades.

Tenho a convi cção,poi s,Sr .Pr esi dente e Srs.
Senador es,de que o Senado Feder aldar á integral
apoio ao Program a de Revitalização de Cooper ativas
de Produção Agr opecuár ia, por sua i m portânci a
soci al e econôm i ca e, pr inci palm ente, pel a sua
capaci dade de di stribuição de r enda no cam po,um a
das gr andes necessi dades do Br asi lde hoj e.

Era o que eu t inha a di zer,Sr .Pr esi dente.
M uito obr igado.

Durante o discurso do Sr. Iris Rezende,
o Sr. Nabor Júnior, 3º Secretário, deixa a ca-
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente.

Durante o discurso do Sr. Iris Rezende,
o Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Nabor Júnior, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (NaborJúni or)– Concedo
a palavra ao nobr e SenadorLaur o Cam pos,pel o pe-
ríodo de 20 m inutos.

O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/ PT – DF.Pro-
nunci a o segui nte discur so.Sem r evi são do or ador.)–
Sr.Pr esidente,Sr ªs e Sr s.Senador es,j am ais duvi dei
que o pensam ent o hum ano é tam bém um a questão da
prática.Hoj e,di ante de um a prática que f oise t ornan-
do cada vezm ai sper versa,i neficiente,dest rutiva,bél i-
ca,o capi talism o foiencam i nhado par a a cr ise em que
praticam ente todos os paí ses se encont ram .Aquel e
padrão de pensam ent o que dom inou,que f oicapazde
dar r espost a aos pr oblem as, pel o m enos apar ente-
m ente,de dari nst rum ento aos gover nos,de darcoe-
são à soci edade,uni ficando os opost os,uni ndo os i n-
teressesopost os,de gr uposopost os,de cl assesopos-
tas,a f im de encam inhara ação col etiva,t udo isto se
rom pe e se desm oraliza num a si tuação de cr ise.

Q uando o capi talism o era m enos dinâm ico,m e-
nos ef iciente,o padr ão de pensam ent o dom inante na
época dos m er cant ilistas sobr evi veu dur ante 300
anos.For am necessár ios300 anospar a que asver da-
des i niciais que os com er ciantes sopr avam e escr evi -
am convencessem os r eise os i m peradoresa est rutu-
rar t odos os i nst rum entos de com ando em benef ício
dos com erciantes.

M itchelde M el aines,Thom as M un e,na Fr ança,
entre out ros,o gr ande Jean- Baptiste Colbertconsegui -
ram exporo seu pensam ent o que,200 anosant es,er a
um pensam ento execr ado de um a cl asse – a cl asse
burguesa – t ida com o fora-da-lei.A bur guesi a não ha-
via ainda pr oduzi do a sua l egislação e l egitim ado a sua
organização,os seus i nteresses,o seu l ucro,a sua
renda e o seu poder .

De m odo que,ao se desenvol vero si stem a m er-
cant ilista,a expl oração col onial,oscom er ciantesingle-
ses,pr inci palm ente eles,col ocaram t odo o apare-
lho de Est ado,a t axa de câm bi o,a t axa de j uro,a
expl icação a respei to dos est ím ulos e i ncent ivos
que o governo deveri a darà cl asse m ercant il,i n-
cl usi ve à produção de navi os,à associ ação ent re
rei s da I nglaterra e rai nhas com as grandes em -
presas com erci ais.Essa uni dade que enganava os
trabalhador esingleses,di zendo que é pr eci so est im u-
larasexpor tações,por que quanto m ai s exportas-
sem ,m ai s em prego teri am os trabal hadores
ingl eses.E quanto m ai s se exportava – i sso
el es não di zi am –, m enos com ida, m enos al i-
m ento ficava para os t rabal hadoresda I nglaterra.

E les e n co n tra va m , e m su a id e o -
lo g ia , a s ju stifica tiva s, q u e , c o m o
d iz K a rl M a n n h e im , s ã o c a p a z e s
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d e u n ific a r e s im pl i fi car a vi da em pro-
vei to da ação. E ssa ação, ao se desen-
vol ver, revel a suas contradi ções, e o m undo
deixa de serm ovi do poraquel as idéias cr istalizadas,
que se t inham com o perm anentese et ernasver dades.
A prática vai -se di stanci ando del as.

Isso se r epete em todas as gr andes cr ises pel as
quais o capi talism o passou:a cr ise do si stem a m er-
cant il,a gr ande cr ise da i ndúst ria,da di nâm ica indust ri-
al,das i déiasdoseconom i stase f ilósof osque pr ocur a-
vam m ostrarque,ao cont rário do que di ziam os m er-
cant ilistas,oscom er ciantes,pori nterm édio da ação i n-
dividual ,l ivre e ilum inada nos m er cados é que ser ia
consegui do o bem com um e a m áxim a eficiênci a.
Essas i déias sur giram com Françoi s Q uesnay, na
França,em 1750,e na I nglaterra com Adam Sm ith,em
1776.

A ideologia de que um indivíduo,agi ndo m edian-
te a busca de seusi nteressese seu enr iqueci m ento in-
dividual ,ser ia capazde consegui ro bem de t oda a so-
ciedade f oise m ost rando cada vez m ai s insat isfatória
e passou,na cr ise de 1870,porum t este que abal ou os
alicerces dessas i déias.

Em 1929,f inalm ente,com aquel a idéia de que o
autom atism o dosm ercados,de que o l ivre jogo dos i n-
teresses,de que a ação espont ânea – desde que o
Estado não i nterferisse – a soci edade i ria se encam i -
nharpar a pont os de equi líbrio ótim os.O pleno em pre-
go,porexem pl o,di ziam eles,ser ia autom aticam ente
consegui do.No ent anto,ao i nvésdaspr om essasi deo-
lógicas do i ndividual ism o ilum inista,que di nam izou o
capi talism o europeu a par tirde 1776,o que vi m osfoio
desem prego cr escent e,a desar ticulação t otal,a def la-
ção e a queda de pr eçosdest ruindo os l ucros,f echan-
do asi ndúst riase em purrando ost rabalhador espar a o
desem prego.

Para uns,o t em po de ócio,o t em po de lazer ,o
tem po de bem viver,o t em po da boa vi da.Par a out ros,
o capi talism o indust riale sua t ecnol ogia vieram trazer
o tem po livre do desesper o,do desem pr ego,da i m -
possi bilidade de r ealização e de obj etivação da i nquie-
tude hum ana em seu trabalho.

A partirde 1929,desm or alizaram -se aquel asan-
tigas,j urássi cas,i déias,que f oram agora ressusci ta-
das e que const ituem o centro do neol iberalism o,o
qualr epresent ou um a tentativa de r edinam izara eco-
nom ia.Nos anos 30,ocor reu a di nam ização em torno
do Estado keynesi ano,da cham ada Revol ução Key-
nesi ana.A cr ise,de novo,t rouxe um out ro padr ão de
pensam ento,um a out ra form ulação,um a out ra vi são
de com o os f enôm enos se i nter-relacionam ,de com o
agem e reagem uns fenôm enos sobr e os out ros,de

qualé o papelda t axa de j urose do déf icitor çam entário,
de qualé o papeldo Est ado di ante das cont radições e
dos pr oblem as da econom ia.

Aquela idéia de que o Est ado dever ia ficarau-
sent e,de que a m oeda dever ia serneut ra,ent rou em
colapso t otalem 1929.São essas as i déias que est ão
aí,cuj a tentativa de r essur reição est á m atando o m un-
do.Um bilhão de desem pr egadosé o r esul tado da co-
locação em pr ática dessas i déias,dessa i deologia res-
susci tada porFr iedm an e Hayek nos anos 50.

O que percebem os é que o m odel o keynesi ano,
a econom ia keynesi ana,a di nâm ica que o capi talism o
consegui u obterporm ei o de um a nova concepção do
dinhei ro,de um a nova concepção das f inanças públ i-
cas,est abelecer am ,ao cont rário dos neol iberais de
1873,que o capi talism o preci sava r ealm ente super aro
seu pr oblem a de insuf iciênci a de dem anda ef etiva
num a sociedade em que os pobr es consom em m uito
pouco e os r icos são m ui to pouco num er osos e,por -
tanto,não podem consum i rm uito.A capaci dade de-
senvol vida pel a tecnol ogia capi talista é fantást ica e
está perm anentem ente revol ucionando as f orças pr o-
dutivas e aum ent ando a pr odução,m as sem cr iaras
condi ções soci ais par a a venda dessa pr odução cr es-
cent e.

Desse m odo,o Est ado dever ia tam bém sercon-
sum idorde par te dessa pr odução,por que,do cont rá-
rio,o capi talism o,ent regue às suas pr óprias forças,
não consegui ria iraosm er cadospar a consum i ra t ota-
lidade dessas m er cador ias pr oduzi das cada vez m ai s
com m aioref iciênci a.O pr oblem a do capi talism o é o ex-
cesso de ef iciênci a e não o cont rário.

Assim ,o Est ado se t ransf orm ou no grande con-
sum idor,no gr ande com prador,só que o Est ado capi -
talista não t em corpo,não é um a pessoa f ísica,não
tem boca,não consom e bens de consum o e t am bém
não é capi talista.Por tanto,enquant o Estado,não com -
pra m áquinas,equi pam entos,m ei os de pr odução.

Se o Estado keynesi ano pode produzi ro seu
própri o di nhei ro – i sso é essenci al–,o capi tal is-
m o fez arqui varo ouro e passou a produzi rpapel
pintado, State money, di nhei ro i m presso pel o
G overno,sem os l im ites que a produção do ouro
im punha à ci rcul ação m onet ári a m etál ica de
ouro.

R om pido tudo i sso, o Est ado deveri a re-
em pregare com pr ar.Ei senhower ,num m om ento de
depr essão nor te-am ericana,di zia em seu discur so:
“O Estado deve vol tar a com pr ar cada vez m ai s” .
“Com praro quê?” ,al guém pergunt ou.E Ei senhower
respondeu:“ Q ualquercoi sa” .O Est ado passou a ser
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um com pradorde qual quercoi sa,passou a pagarpar a
que não se pl antasse.

Nunca ouvinenhum di scur so al ertando par a os
perigos do excesso de pr odução.Roosevel tpagou
para não pl antar;cr iou frentes de t rabalho nas ár eas
m ais inóspi tas e i m produt ivas do Tennessee, nos
Estados Unidos.El e cr iou,porm ei o de seus acts,de
sua ação gover nam ental,at ividades i m produt ivas.

Keynes di zia: “ Esses i nvest im entos
gover nam entais não devem serapenas par cialm ente
wastefull, par cialm ente im produt ivos; devem ser
totalm ente im produt ivos” .I sso dever ia se darpor que
já havi a capaci dade i nstalada de pr odução em
excesso. Por exem pl o, a pr odução de car ros nos
Estados Uni dos,que at ingiu 5,3 m ilhões de uni dades
em 1929,cai u para 900 m iluni dades em 1931 e par a
700 m iluni dadesem 1943,14 anosdepoi sde i niciada
a cr ise de 1929.

Assim ,o G over no dever ia reem pregarpessoas
desem pregadas, pel a grande ef iciênci a capi talista,
nos ser viços públ icos.É por i sso que,nos Est ados
Unidos,at é hoje,14% de sua PEA com o f unci onár ios
públ icos. E o Br asi l quer dem i tir t am bém os
funci onár ios, aj udar a i ndúst ria capi talista no seu
processo de dem i ssão, de downsizing, de
reengenhar ia, de ef iciênci a. Q uer dem i tir t am bém
agora os f unci onár ios e desm ant elar os ser viços
públ icos por m ei o dessa ação f antást ica que o
G overno capi talista assum iu.

Keynes di zia,no pr efáci o da edi ção al em ã de
sua A Teoria Geral do Emprego, do Juro e do
Dinheiro, que o que Hi tler est ava f azendo na
Alem anha era algo m uito pareci do com o que
Roosevel test ava f azendo nos Est ados U ni dos.O
própri o R oosevel t, num l ivro cham ado Os Mil
Primeiros Dias,escr ito pelo seu secr etário,af irm ou o
segui nte:“ O que Hitlerest á fazendo na Al em anha e o
que Stalin est á fazendo na Rússi a é o que o que est ou
fazendo aqui .Só que est ou fazendo de f orm a m ais
ordeira”.M ais ordeira do que a or dem m ilitarde Hi tler?

Em 1938,Roosevel tdecupl icou asdespesasde
guer ra,e Keynes sei s vezes f ala:“ Duvido que t enha-
m os conheci do um auge recent e capaz de l evarao
pleno em prego,excet o durante a guer ra.Penso ser
incom patívelcom a dem ocr aci a capi talista que o go-
ver no eleve os seus gast os na escal a suf iciente para
provara m i nha tese,excet o em condições de guer ra.
Se os Est ados Uni dos se i nsensi bilizar em diante da
grande di ssi pação decor rente da pr eparação das ar -
m as,apr ender ão a conhecersuas f orças.De m odo
que ent ão Hitlere Roosevel tsabi am m uito bem que
se t ratava de m oeda despót ica.A di reita hegel iana di -

zia e def endia a exi stênci a de um dinhei ro de papele
dizia que o Est ado todo-poder oso,m ar ca da passa-
gem de Deus sobr e a terra,sopr ava no papelo poder ,
a alm a do dinhei ro,assi m com o Deus soprou no bar ro
a alm a do hom em .

Esse di nhei ro é despót ico,esse di nhei ro é nazi s-
ta,esse di nhei ro dá um poderf antást ico,i ncont rolável
ao execut ivo m oderno.E essesgast osel evam a dívida
públ ica,que nos Est ados Uni dos at ingiu,em 1945,a
119,9% do PIB.E a dí vida públ ica de Hitlersust entou
todo o pr ocessoeo l evouaconsegui ropl enoem prego.
Em 1934,na Al em anha,exi stia 44% de desem prego;
em 1937,at ravés da ut ilização dessas f inanças públ i-
cas,desse déf icitor çam entário cober to pornovasem i s-
sões,odesem pr egohavi adesapar ecidonaAlem anha.

Com a guerra fria,o pr ocesso cont inuou.Ci nco t ri-
lhõese duzent osbi lhõesde dól ares foram gastosapós
o térm ino da G uerra apenas no set orat ôm ico.

O Sr. Luiz Otávio (PPB – PA)– V.Exªm e per m ite
um aparte,nobr e SenadorLaur o Cam pos?

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júni or) – A M esa
lem bra a V.Exªque o seu t em po já se esgot ou e V.
Exªj á ultrapassou 32 segundos.

O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/ PT – DF)– Vou
tentarent ão concl uir,depoi sde ouvi ro apar te do Sena-
dorLui z O távio,se V.Exªm e per m itir.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júni or) – A M esa
lem braria aos Sr s.Senador es que desej am apartearo
oradorque sej am breves nos seus apar tes,por que o
tem podooradorj áseesgot ouehávár iosSrs.Senador es
inscr itospar a falarai nda dur ante esta sessão.

O Sr. Luiz Otávio (PPB – PA)– Sereibast ante
breve, Sr . Pr esidente. Cum prireia det erm inação da
M esa.SenadorLaur o Cam pos,pr im eiram ente,é um a
grande sat isfação apar teá-lo;na ver dade,um gr ande
desaf io par ticipardo seu pr onunci am ento.G ost aria de
fazerum a obser vação ao que V.Exªnos t rouxe nest a
m anhã;um a aul a com a qualt odosf icam osm uito sat is-
feitos.Por ém ,nas décadas de 30 e 40,quando l íderes
tão fam osos adot aram essas sol uções,que r ealm ente
grandes benef ícios à Hum anidade,com cer teza el es
não t inham ainda o que t em os e precisam os fazerur -
gentem ente:a r eform a do Estado.Hoj e darem pr ego
m ediante a form a que usaram será,com cer teza,i m -
possí vel ,t endo em vista asgar antiase osdi reitost raba-
lhistas,osquai soner am dem asiadam enteapossi bilida-
de de ger arem pr egos e l ogicam ente os sal ários.Se a
nossa Const ituição de 88 t ivesse si do apr esent ada
nasdécadasci tadasporV.Exª,com cer teza t eria si do
im possívelat endê- la,por que asf olhasde pagam ent o
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triplicam ,quadr uplicam com os direitos e as vant a-
gens dos t rabalhador es.M ui to obr igado.

O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/ PT – DF) –
Agradeço a V.Exªpel o apar te,m as i nfelizm ente não
posso concor dar, por que Roosevel t, por exem pl o,
dizia naquel a ocasi ão, quando o desem pr ego se
encont rava em 25% nos Estados Uni dos, que o
em presár io que não pudesse pagarum sal ário digno,
condi zent e com a dignidade hum ana,dever ia fechar
a sua f ábrica.Roosevel t,o gr ande Roosevel t!

Fiz essa i ntrodução par a m ostrar j ustam ente
isso.Vou t erm inarem doi s m inutos,Sr .Pr esi dente,
porque, senão, o que eu vi nha falando f ica
com pletam ente perdido e pr aticam ente sem sent ido.

O Sr. José Fogaça (PM DB – RS)– V.Exªm e
perm ite um aparte? Serei m ui to breve t am bém ,
SenadorLaur o Cam pos.

O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/ PT – DF) –
Infelizm ente há um tem po regim ental.G ost aria,no
entanto,de concedero apar te a V.Exª.

O SR. PRESIDENTE (NaborJúni or)– A M esa
pedi ria ao SenadorJosé Fogaça que sej a bast ante
breve,poi s o t em po do oradorj á est á esgot ado.

O Sr. José Fogaça (PM DB – RS) – O
pronunci am ento do Senador Laur o Cam pos é um
m anancialt ão gener oso,t ão fértilde conheci m ento,
de sabedor ia, de i nform ações hi stóricas que
difici lm ente podem os resistir à t entação de i ntervir
quando V. Exª est á na t ri buna. M as quero aqui
concordarcom V.Exª,ao di zerque naquel e per íodo,
nas pr im eiras décadas desse sécul o, não só se
just ificava, com o er a inteiram ente apropriada a
intervenção do Est ado nos ní vei s em que se deu.O
grande achado de Roosevel t,com o new deal apósa
depressão de 29,com a expansão dos i nvest im entos
públ icos, l evou paí ses, com o o Br asi le a Í ndia, a
segui rem o m esm o rum o, a segui rem o m esm o
cam inho. Tai s paí ses, em um per íodo com o esse,
princi palm ente nos anos que se segui ram à Segunda
G rande G uerra,nos anos 40 e 50,não t eriam outros
m eios,pel o baixo í ndice de concent ração de capi tal
privado, senão at ravés de m aci ços i nvest im entos
estatais par a produzi ra i nfra-est rutura necessár ia ao
desenvol vim ento do seu par que indust rial, da sua
base de pr odução capi talista.De f ato,o Est ado,em
doispaí sesem ergentes,Br asi le Í ndia,t eve um papel
ext raordinariam ente posi tivo ao l ongo das décadas
de 40,50,60,70 e at é boa par te de 80,quando esse
sistem a com eçou a ent rar em col apso. Por quê?
Porque nas pr im eiras décadas do sécul o,o Est ado
represent ava apenas 5 ou 6% do Pr oduto Interno
Bruto. No per íodo em que est am os vivendo, na

década de 90,o Est ado já represent a de 35 a 40% do
Produto Interno Bruto,o que si gnifica di zerque essa
capaci dade de expansão t ão possí vel ,t ão aber ta,t ão
plausí velnos i dos dos anos 30,naquel e per íodo em
que Roosevel t assum i u o com ando dos Est ados
Unidos,em que Keynes pr egava as suas t eses na
Inglaterra – depoi s foram divul gadas par a o m undo
inteiro – não m ais pode exi st ir.O keynesi anism o fica
um tanto quant o lim itado por que vi rou o f io.O u sej a,
com 40% do Produto Interno Bruto represent ado por
tributos pagos ao Est ado,a soci edade não desej a ou
não quer m ai s am pliar essa par ticipação.
Conseqüent em ente fica di fíci lut ilizaro Est ado com o
o inst rum ento eficaz de expansão da econom i a
capi talista.Dei xou de t erl ugarno si stem a atualaqui lo
que V. Exª t ão bem registra e que f oi t ão
m agnificam ente aprovei tado por hom ens com o
Roosevel t,com o G et úlio Vargas no Br asi le at é por
gover nantes aut oritários da Eur opa, nas pr im eiras
décadasdest e sécul o.O que eu quer o dizercom i sso
é que V. Exª t em inteira razão naqui lo que
apresent ou. I nfelizm ente, não podem os ut ilizar os
m esm os inst rum entos par a os anos 90 ou par a a
entrada do novo m i lênio.M ui to obr igado.

O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/ PT – DF) –
Agradeço a V.Exªpel a gent ileza e pel a luci dez das
suaspal avr as.G ost aria,par a que não f icasse apenas
com o um registro histórico, de di zer que o
pensam ento é um a quest ão de pr ática e que ascr ises
sucessi vas,as gr andes cr ises t razem revol uções no
pensam ento, dando or igem a novas ver sões e
expl icações.Agor a,com essa cr ise,o que vem os,por
exem plo, na Al em anha, ou na I nglaterra, com a
soci aldem ocraci a inglesa? O que est ão dizendo
agora Hutton,que t eve doi s de seus l ivros t raduzi dos
aquipel o Inst ituto Teotônio Vilela,Ant hony G iddens,
D iretorda London School,e,na Al em anha,o seu
col ega Becker ? Estão com pletam ente perdidos. O
últim o dessesque ci teit em dito que é pr eci so r ecor rer
à “brasi lização”da Eur opa e do m undo.I sso si gnifica
o Brasi l sendo t ransf orm ado em m odelo para o
m undo,sob o segui nte prism a:não havendo out ra
saí da,não havendo out ras f orm as de dinam ização,
estando o capi talism o keynesi ano esgot ado em sua
dinâm ica,é pr eci so assum i rm os a crise com o al go
perm anente, e o paí s em que a cr ise f icou m ais
profunda e desum ana f oi o Br asi l. Ent ão, se os
trabalhador es br asi leiros agüent aram o que estão
passando,os al em ães e os i ngleses t am bém podem
aproxi m ar-se di sso.

O capítulo m ais longo do l ivro de Hutton é A
Volta a Keynes.El e propõe um retorno ao passado,
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porque não há f uturo.Não vendo um a concat enação,
um a nova ver são i deológica capaz de expl icar e
dinam izaro m undo capi talista,ent ão,el esvol tam .O s
neol iberais vol taram a 1873. Hut ton, na I nglaterra,
quervol tara 1936,a Keynes.E,agor a,o pensam ent o
desse pr ofessoral em ão afirm a que é preci so adot ara
“brasi lização” ,ou sej a:se agüent am oso desem prego
que se encont ra no Brasi lhoj e, se agüent am os a
dest ruição dos ser viços soci ais de saúde,educação,
etc. , se chegam os at é esse pont o, el es, l á, os do
prim eiro m undo,t êm um longo cam inho de per dição,
de em pobreci m ento,de dest ruição at é chegar em ao
m odelo brasi leiro,a essa pr ática desum ana em que o
Brasi lse encont ra hoje.

Desse m odo,i nfelizm ente,é no sent ido quase
pejorativo,m ai s negat ivo,que o Br asi lse t ransf orm a
em um m odelo para um m undo em crise,par a um
m undo sem possi bilidade de f ornecer out ras
propost asque não sej a a triste propost a de se i gualar
ao paí s m ais desi gualna di stribuição de r enda,m ai s
pobre,m ai s injust o e m ais desum ano.

É triste ver m os que o Brasi l,pel o seu aspect o
negat ivo, t ransf orm a-se em m odelo para o qual
tender iam as soci edades r icas.

Descul pe-m e pela dem ora,Sr .Pr esi dente.

M uito obr igado.

O SR. PRESIDENTE (NaborJúni or)– Sobr e a
m esa,pr ojetos de l eido Senado que passo a l er.

São lidos os segui ntes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 396, DE 1999

Destina as importâncias não pagas
nos prêmios de qualquer modalidade de
concurso de prognóstico autorizado pelo
poder público, aos municípios atingidos
por desastres climáticos ou ecológicos e
dá outras providências.

O Congresso Naci onaldecr eta:

Art1º As i m portânci as não pagas pel a Caixa
Econôm ica Feder alaos concor rentes ganhador esdos
prêm ios de qual querm odal idade de concur so de pr og-
nóst icosaut orizadospel opoderpúbl ico,apóst ranscor rido
o prazo l egalpar a o seu r ecebi m ento,r ever terão,i ntegral-
m ente,aos m uni cípios at ingidos pordesast res cl im áticos
ou ecol ógicos.

Art2ºO Poderexecut ivo regulam entará esta leino
prazo de sessent a diasde sua publ icação.

Art3º Est a leient ra em vigorna dat a de sua
publicação.

Justificação
Váriaspr oposi çõessi m ilares,buscando o obj etivo

visado porest e projeto,f oram apresent adasà consi de-
ração da Câm ara dos Deput ados desde 1983 pordi fe-
rentes em inentes par lam entares.Nenhum a del as obt e-
ve êxi to,pel a lentidão da sua t ram itação,e acabar am ar-
quivadas ao f im de legislaturas.

Atualm ente, nenhum pr ojeto sim ilar t ram ita nas
duasCasasdo Congr esso,segundo pesqui sa feita nesse
sent ido.

O insucessode t aisiniciativast am bém sedeveu,ao
que par ece,à com pl exidade dos t extos de ent ão,que se
desej aram com detalhes regulam entadores,m ai s afeitos à
com petência do PoderExecut ivo.

O present e projeto,ao cont rário,cent ra num só arti-
gooseupr opósi todeevi dente interessepúbl ico,r em eten-
do ao PoderExecut ivo a f acul dade de r egulam entara f u-
tura norm a.

No m érito,sabe- se que dezenasde m i lhõesde r ea-
isdei xaram e deixam de serpagos,nasdi versasm odal i-
dades de concur so de pr ognóst icos aut orizados pel o po-
derpúbl ico,port erse esgot ado o pr azo de l eisem que os
ganhador esseapr esent assem àCaixaEconôm icaFede-
ral,no t em po oportuno,par a recebê- los.

Parece- nos m uito justo,e assaz opor tuno,que t ais
recur sosal eatórios,por que não cont abilizadosna pr ogra-
m ação da Caixa Econôm ica Feder al– sej am destinados,
quando ocor rerem ,a pr ojetossoci ais.No caso especí fico,
aosm unicípiosbr asi leirosque,sof rendo o dr am a de oca-
sionais cal am idades ocasi onadas pordesast res cl im áti-
coseecol ógicos,pr ecisam ,m erecem etêm direitoàajuda
que atenue as i m plicações de acont ecim entos desast ro-
sos,desequi libradoresda sua r otina adm inistrativa.

Este o objetivo dest e projeto,benef iciando,sem pa-
ternalism os,aspopul açõesqueenf rentem asdificuldades
inesper adas,t ipificadasno ar t.1º .

Sala das Sessões,4 de j unho de 1999.– Senador
Edison Lobão.

(À Comissão de Assuntos Econômicos,
em decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 397, DE 1999

Dispõe sobre a elaboração dos de-
monstrativos dos efeitos decorrentes dos be-
nefícios tributários, financeiros e creditícios,
de que trata o art. 165, § 6º da Constituição e
dá outras providências.
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O Congresso Naci onalDecr eta:

Art. 1º Est a lei di sci plina a el aboração dos
dem onstrativos dos ef eitos decor rentes dos
benef íciost ributários,f inancei rose cr editícios,de que
trata o ar t.165,§ 6ºda Const ituição.

Art.2ºEnt ende- se porbenef ício tributário,par a
os f ins dest a lei,a desoner ação de i m posto,t axa ou
cont ribuição,aut orizada porl eique,excepci onado a
legislação de r eferênci a do t ributo ou da cont ribuição
soci al, t enha obj etivo especí fico e al cance gr upo
rest rito de cont ribuintes,set orde at ividade ou r egião.

§ 1ºEnt ende- se com o integrando a l egislação
de referênci a do t ributo da cont ribuição as r egras
norm alm ente apl icávei s aos r espect ivos f atos
geradores, i ncl uindo, ent re out ras, as deduções
padrões,asdeduçõesnecessár iasao auf erim ento da
renda,as deduções de i m postos ou de cont ribuições
de nat ureza com pul sór ia,os l im ites de i senção e a
est rutura de al íquotas e suas al terações.

§ 2ºEqui param -se a al terações de al íquotas as
desoner açõesde t ributosou de cont ribuição soci alde
natureza obj etiva.

§ 3º Fi ca i m plíci to no concei to de benef ício
tributário:

I– a per da pot enci alde r ecei ta fiscaldecor rente
de desoner ação de oper ação nor m alm ente suj eita à
inci dênci a de t ributo ou cont ribuição soci al;

II– a i senção,a ani st ia,e a r em issão,bem com o
a desoner ação const ituci onalde nat ureza subj etiva.

§ 4º Não se consi dera benef ício tributário a
desoner ação de t ributo ou de cont ribuição soci al:

I – cor respondent e a indeni zação
com pensat ória que não r esul te em aum ento de
disponi bilidade econôm i ca par a o cont ribuinte;

II – que obj etive vi abilizar a r ealização de
determ inada oper ação econôm i ca;

III– cuj o usuár io finalsej a a União ou o conj unto
dos Est ados ou M uni cípios;

IV – que at enda a condi ção de r eci proci dade de
tratam ento ent re o Brasi le out ro país.

Art.3º Ent ende- se por benef ício financei ro ou
creditício,par a os f ins dest a lei:

I– a di spensa,r edução ou equal ização de t axa
de juros;

II– a di spensa ou r edução de t axa de ser viço,
com issão ou encar go nor m alm ente inci dente em
operação de cr édito da espéci e.

Parágrafo único.O val orat ribuído à di spensa,
redução ou equal ização de t axa de j uros ser á
determ inado t om ando-se com o referênci a a taxa

m édia de jurospaga sobr e os t ítulosda dí vida públ ica
em itidos pel o Tesour o Nacional .

Art. 4º O poder Execut ivo encam i nhará ao
Congresso Naci onal ,j untam ente com o projeto de lei
orçam entária anual , dem onst rativos di scr im inando,
segundo set orde at ividade e m acrorregião do Brasi l:

I– os benef ícios t ributários,segundo t ributo ou
cont ribuição soci al;

II – os benef ícios f inancei ros ou cr editícios,
segundo espéci e de oper ação de cr édito.

Parágrafo úni co. Acom panhar ão o
dem onstrativo:

I– t ext o cont endo a m etodologia em pregada na
sua el aboração;

II – quadr os anal íticos com par ando, com o
m esm o detalham ento previ sto nest e artigo, as
est im ativas dos benef ícios t ributários e f inancei ros,
com os val ores ef etivam ente realizados nos t rês
exer cícios f inancei ros i m ediatam ente anteriores e
text o cont endo expl icações sobr e as di ferenças
event ualm ente exi stentes ent re os val ores est im ados
e os val ores r ealizados.

Art.5ºO poderExecut ivo publ icar á,at é 30 de
set em bro e juntam ente com o balanço ger alda Uni ão,
dem onstrativos r eferentes ao pr im eiro sem estre e ao
exer cício financei ro,r espect ivam ente,di scr im inando,
segundo set orde at ividade e m acrorregião do Brasi l:

I– os benef ícios t ributários,segundo t ributo ou
cont ribuição soci al;

II – os benef ícios f inancei ros ou cr editícios,
segundo espéci e de oper ação de cr édito.

Art.6ºO PoderExecut ivo r egulam entará est a lei
no prazo de sessent a dias,cont ado da dat a de sua
publ icação.

Art.7ºEst a leient ra em vigorna dat a de sua
publ icação

Art.8ºRevogam - se as di sposi ções em cont rário.

Justificação

O present e projeto de leit em porf inal idade r e-
gulam entaro “ dem onstrativo r egional izado do ef eito,
sobr e as r ecei tas e despesas,decor rente de i sen-
ções,ani st ias,r em issões,subsí dios e benef icios de
natureza t ributária,f inancei ra e cr editícia”,pr evi sto no
art.165,§ 6ºda Const ituição.

A redação desse di sposi tivo é r econheci dam en-
te im preci sa, conf usa e, at é m esm o, redundant e,
haja vi sto que asi senções,ani st iase r em issõessão,
na verdade,espéci es do gêner o benef icio tributário;
de igual m odo, subsí dios de nat ureza cr editícia
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ou financei ra não dei xam de serespéci es do gêner o
benéficio financeiro ou creditício.

A inclusão na const ituição da exi gênci a de el abo-
ração, pel o Poder Execut ivo, , desse dem onst rativo
serve ao pr opósi to de tornarm ai s vi sívelpar a a soci e-
dade e o c ongresso Naci onalquai sosset oresde at ivi-
dade e as m acr orregiões do Pai s que se benef iciam
das r enúnci as f iscai s e dos subsí dios de cr édito pat ro-
cinados pel a União.Com efeito,par a se conhecera
distribuição r egionaldos r ecur sos f ederais não bast a
exam inar as dot ações or çam entárias.É pr eci so co-
nhecera di stribuição dos benef icios de nat ureza t ribu-
tária e cr editícia.

Decorridos,por ém ,m ais de dez anos desde a
prom ulgação da Const ituição de 1988,ver ifica-se que
o atendim ento desse pr ecei to const itucional ,pel o Po-
derExecut ivo,cont inua sendo f eito de m aneira insat is-
fatória.

O projeto de leior a apresent ado ao Congr esso
Nacionalconcei tua benef ício tributário e benef ício fi-
nancei ro ou cr editicio e est abelece a obr igatoriedade
de encam inham ento ao Congresso Naci onal , j unta-
m ente com o projeto de leior çam entária anual ,dosde-
m onstrativos dos benef ícios t ributários e f inancei ros
segundo set orde at ividade e m acrorregião,especi fi-
cando,adem as,no caso dos benef ícios t ributários,os
tributos ou cont ribuições soci ais que l hes der am ori-
gem ,e no caso dosbenef íciosf inancei ros,asr espect i-
vas espéci es de oper ações de cr édito a eles cor res-
pondent es.

Além disso,o pr ojeto de leipr evê a publ icação,
pelo PoderExecut ivo,j untam ente com o relatório bi-
m estralda execução or çam entária e com o balanço
geralda Uni ão,de dem onst rativos dos benef ícios t ri-
butários e f inancei ros.

Dada a com plexidade da m atéria,j ulgam os con-
veni ente determ inar ao Poder Execut ivo, conf orm e
prevê o ar t.84. IV,da Const ituição,a r egulam entação
dessa l ei,no pr azo de sessent a dias,cont ado de sua
publ icação.

Sala da Com issão,4 de j unho de 1999.– Sena-
dor Edison Lobão.

LEGISLAÇÃO CITADA

CO NSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II
Das Atribuições do Presidente da República

Art.84.Com pet e privat ivam ente ao Presidente
da Repúbl ica:

I– nom eare exoner aros M i nistros de Est ado;

II– exer cer,com auxí lio dosM inistrosde Est ado,
a direção super iorda adm i nistração f ederal;

III– i niciaro pr ocesso l egislativo,na f orm a e nos
casos pr evi stos nest a Const ituição;

IV – sanci onar,pr om ulgare f azerpubl icaras l eis,
bem com o expedirdecr etos e r egulam entos par a sua
fielexecução

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

SEÇÃO II
Dos Orçamentos

Art.165.Lei sde i niciativa do PoderExecut ivo es-
tabelecer ão:

I– o pl ano pl urianual ;

II– as di retrizes or çam entárias;

III– os or çam entos anuai s.

§ 1ºA l eique i nst ituiro pl ano pl urianualest abele-
cerá,de f orm a regional izada,as di retrizes,obj etivos e
m etasda adm inistração públ ica federalpar a asdespe-
sasde capi tale out rasdel asdecor rentese par a as r e-
lativas aos pr ogram as de duração cont inuada.

§ 2ºA l eide di retrizes or çam entárias com preen-
derá as m etas e pr ioridades da adm i nistração públ ica
federal,i ncluindo asdespesasde capi talpar a o exer cí-
cio financei ro subseqüent e,or ientará a elaboração da
leior çam entária anual ,di spor á sobr e as al terações na
legislação t ributária e est abelecer á a pol ítica de apl ica-
ção das agênci as f inancei ras of iciais de f om ento.

§ 3ºO PoderExecut ivo publ icará,at é trinta dias
apóso encer ram ento de cada bi m estre,r elatório resu-
m ido da execução or çam entária.

§ 4ºO s pl anos e pr ogram as nacionais,r egionais
e set oriais previ stos nest a Const ituição ser ão elabora-
dosem consonânci a com o plano pl urianuale apr ecia-
dos pel o Congresso Naci onal .

§ 5ºA l eior çam entária anualcom pr eender á:

I– o or çam ento fiscalr eferente aos Poder es da
União,seusf undos,ór gãose ent idadesda adm i nistra-
ção di reta e indireta,i nclusi ve fundações i nst ituídas e
m antidas pel o poderpúbl ico;

II– o or çam ento de invest im ento das em presas
em que a União,di reta ou indiretam ente,det enha a
m aioria do capi talsoci alcom di reito a vot o;

III– o or çam ento da segur idade soci al,abr an-
gendo t odasasent idadese ór gãosa el a vincul ados,a
adm inistração di reta ou indireta,bem com o os f undos
e fundaçõesi nst ituídose m antidospel o poderpúbl ico.
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§ 6º O pr ojeto de lei or çam entária ser á
acom panhado de dem onst rativo r egional izado do
efeito, sobr e as r ecei tas e despesas,decor rente de
isenções,ani st ias,r em issões,subsí dios e benef ícios
de nat ureza f inancei ra,t ributária e cr editícia.

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

(À Comissão de Assuntos
Econômicos, em decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júni or) – O s
projetos l idos ser ão publ icados e r em etidos à
Com issão com pet ente.

O SR. PRESIDENTE (NaborJúni or)– Vol ta-se
à lista de or adores.

Concedo a pal avr a ao nobr e Senador Edi son
Lobão.V.Exªdi spõe de 20 m i nutos.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL– M A.Pronunci a o
segui nte discur so. Sem r evi são do or ador.) – Sr .
Presi dente,Sr ªse Sr s.Senador es,nós,no Br asi l,não
tem os sido di ligentes na def esa dos nossos r ecur sos
naturais e do m eio am biente.Ao cont rário,ao l ongo
desses anos t odos t em os sido negl igentes nessa
tarefa fundam entalque é um deverdo Est ado,m as é
tam bém um deverde todos br asi leiros.

O Presi dente da Repúbl ica nom eou há poucos
m eses o Deputado Sarney Fi lho par a dirigir o
M inistério do M eio Am biente. O Deput ado Sarney
Filho, dur ante m uitos anos, pr eparou-se par a o
exer cício dessa f unção.

Pessoal m ente, acr edito m uito naquel es que
desej am de fato exer cer det erm inadas f unções,
porque, no exer cício delas, t ransf orm am -se em
ver dadei ros obst inados na execução daqui lo que
havi am estudado e concebi do.

O Jornal de Brasília do dia 2 dest e m êspublica
um a m atéria,Sr .Pr esi dente,al usi va a essa quest ão.
D iz o j ornal,com o r epor tagem :

“O G overno deci diu im pedir o desm a-
tam ento ilegalno Paí s.Um a gr ande oper a-
ção t eria início est a sem ana, abr angendo
m ais de t rês m ilhões de qui lôm etros quadr a-
dos na r egião am azônica.Ser ão invest idos
R$10 m ilhões.Par ticiparão do t rabalho 263
funci onár ios do I nst ituto Nacional do M ei o
Am biente e Recur sos Renovávei s (Ibam a),
dois navi os da M arinha,hel icópt eros e pes-
soaldo Exér cito e da Aer onáut ica,al ém de
agent es da Pol ícia Feder al.As i rregularida-
des ser ão puni das com m ultas,m as em pr e-
sas e agr icul tores terão a opor tunidade de l e-
galizara at ividade m adeireira.

O G overno est im a que 80% da extra-
ção de m adei ra na região são i legais."

É preci so que est e núm ero est eja na consci ên-
cia de todos os br asi leiros:80% da ext ração de m a-
deira no Brasi lsão i legais,segundo o M i nistério do
M eio Am biente.

“’Estarem os iniciando um a cam panha
jam ais feita para legal izaras at ividades’ ,ex-
plicou ont em o M inistro Sarney Fi lho,ao r e-
ceber , pel a m anhã, o di retor-execut ivo do
G reenpeace I nternaci onal , Thi lo Bode*. A
operação é em ergenci al, m as a i déia é de
tornar r otineira para m arcar a pr esença do
gover no federalna ár ea, i nibindo, assi m , a
ação de m adei reiras que at uam com a extra-
ção i legalde m adei ra.

O m inistro tam bém está propondo,na
regulam entação da Leido M ei o Am biente,
o aum ento das m ultas par a cr im es am bien-
tais.Hoj e,segundo el e,os val ores cobr ados
são ‘ irrelevant es’ . Sar ney Fi lho ai nda não
tem prazo par a a regul am entação e adm i tiu
a exi stênci a de lobbies interessados no t ex-
to.‘ A regulam entação depende de um a sér ie
de fatores por que é um a leicom pl exa’ ,af ir-
m ou, l em brando que o Congr esso t em re-
present antes de t odos os set ores envol vidos.

A operação na Am azôni a envol verá
186 uni dades f ixas e oi to m óveis,par a que o
sistem a de regularização da at ividade ext rati-
vista alcance as popul ações m ais car entes e
afastadas,cuj o acesso é pr ecár io atualm en-
te. Cada escr itório m óvel cont ará com um
engenhei ro florestal,um agr ônom o e um fis-
caldo I bam a.Sei s hel icópt eros ser ão usados
para a fiscal ização de desm at am entos e de
rios usados par a o escoam ent o de m adeira
retirada de f orm a ilegal ".

Sr.Pr esidente,aíest á,por tanto,a i niciativa de
um M inistro ver dadei ram ente vol tado às suas at ribui-
ções, que consi dero fundam entais, t ranscendent ais
para o Brasi lnest e m om ento.Não podem os cont inu-
arper m itindo essa devast ação das f lorestas br asi lei-
ras,por que as conseqüênci as vi rão e já com eçaram
a chegar ao nosso Paí s.Essa devast ação si gnifica,
prim eiro,um at o de i rresponsabi lidade,um cr im e que
se com ete cont ra o m eio am biente. E, em nosso
País, si gni fica a negl igênci a do Poder Públ ico,
que em anos passados vi rou as cost as par a um se-
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torde f undam entali m portânci a para o paí s,que é a
preser vação do nosso m ei o am biente.

O Sr.Sebast ião R ocha ( Bloco/ PDT – AP)– V.
Exªm e per m ite um aparte?

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – M A) – O uço,
com prazer ,o em i nente Senador .

O Sr. Sebastião Rocha (Bloco/ PDT – AP)– Se-
nadorEdi son Lobão,quero m e sol idari zar com V.
Exªe apoi ar,na í ntegra,o seu di scur so.G ost aria,po-
rém ,de t am bém fazerum al erta ao M inistro Sarney
Filho,em quem tam bém deposito toda conf iança e de
quem espero um grande desem penho à f rente do M i-
nistério do M eio Am biente.Vej a bem V.Exª :nest e
quinto ano de m andat o do Presi dente Fernando Hen-
rique Cardoso,chega- m e às m ãos um a m atéria do
Jornal de Brasília – de terça- feira,di a 1ºde j unho de
99 –,em que é r elatada a gr ande f rust ração dos di ri-
gentes do G reenpeace di ante da apl icação de r ecur -
sos par a program as de desenvol vim ento da Am azô-
nia.Há dezanos,o G 7,qu e é o gr upo dosset e países
m ais r icos do m undo, doou ao gover no brasi leiro
R$340 m ilhões,que dever iam serdest inadosà i m ple-
m entação de pr ogram as de desenvol vim ento. E o
que di z o di retorexecut ivo i nternaci onaldo G r eenpe-
ace,Thi lo Bode? Q ue é um escândal o que som ent e
US$70 m ilhões t enham sido invest idos nesse t em po
todo.O u sej a,em dez anos,dos 340 m i lhões doados
ao gover no brasi leiro pelo Banco M undialpar a ser em
aplicados em pr ogram as de desenvol vim ento, so-
m ente 70 m ilhões – um qui nto do val ort otal– f oram
assi m gastos.Por tanto,f aço vot os de que o M i nistro
Sarney Fi lho sej a m ais di ligente na apl icação desses
recur sos.O di retorexecut ivo r econhece que houve
desencont ro nos cr itérios par a escol ha dos pr ogra-
m as,ou sej a,que bur ocr atizou- se dem ais a deci são
política de i m plem entaresses pr ogram as.Q uem so-
fre com isso é a popul ação da Am azôni a,o povo que
vive naquel a região.É pr eci so pr eser var – sou um
preser vaci onista – e def endo,por tanto,na í ntegra,o
cont eúdo do di scur so de V.Exªe a i niciativa do M inis-
tro Sarney Fi lho.M as não bast a preser var,é pr eci so
desenvol ver . As própri as i nst ituições preservaci o-
nistas,os própri os governos i nternaci onai s que de-
fendem a preservação do m ei o am biente est ão con-
venci dos di sso – t anto é assi m ,que of ereceram re-
cursos para o desenvol vim ento da regi ão,para um
desenvol vim ento com patível com a preservação
am biental.O governo brasi leiro deve um a respost a
aos paí ses ri cos que est ão,si m ,exi gindo a preser-
vação da Am azôni a,m as,sobret udo,est ão col abo-
rando para que essa preservação sej a al iada ao de-
senvol vim ento, para que os nossos cabocl os, os

nossos í ndios,as popul ações t radi cionai s que vi -
vem na Am azônia,possam usuf rui rt am bém de um a
m elhorqual idade de vi da.Apl audo o di scurso de V.
Exª,m as f aço essa ressal va:o governo do Presi -
dent e Fernando H enri que C ardoso est á dei xando a
desej ar quant o à im plem entação de recursos em
proldo desenvol vim ento sust entávelda Am azôni a.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – M A) – Vej a,
SenadorSebast ião R ocha,com o são coi nci dent es
as nossas posi ções.C oncordo com V.Exªquando
diz que o governo não t em estado at ento aos m e-
lhores i nteresses naci onai s no que di z respei to à
preservação do m ei o am biente e ao desenvol vi -
m ento nest a área.M as após a posse do D eput ado
Sarney Fi lho houve um a m udança si gni ficat iva na
pol ítica,ori entação e concepção dessesproj etos.O
própri o Presi dent e da R epúbl ica,a quem V.Exªse
ref ere de m anei ra t ão crí tica,vem a públ ico agora e
decl ara que “acabam os de m udart oda a est rut ura
do M inistéri o do M eio Am biente e do I bam a para
torná-l os m ais ef icientes”.E di z m ais o Presi dent e:
“D et erm ineia t odos os m eus m inist ros que a ques-
tão am bientalsej a consi derada em cada proj eto de
seus m inistéri os”.

Então,t udo l eva a crerque est am os em um a
rot a di ferent e,um a rot a nova,que é aquel a que i n-
teressa f undam entalm ente ao Brasi le a t oda a hu-
m anidade.

O Sr.Lui z O távio (PPB – PA)– Perm i te-m e V.
Exªum apart e?

O SR.EDISO N LO BÃO (PFL – M A)– O uço V.
Exªcom m uito prazer .

O Sr. Luiz Otávio (PPB – PA)– SenadorEdi -
son Lobão,V.Exªaborda nest a m anhã um assunt o
de grande i m port ânci a e com cert eza t odos nós va-
m os colaborarcom V.Exªe com o M i nist ro Sarney
Filho,que procura darum a nova i m agem ao m inis-
téri o e m anifest a o f irm e propósi to de m udarascon-
dições da R egi ão Am azônica no que se ref ere a
preservaras nossas f lorest as.M as t am bém é im -
port ante dizera V.Exªque o hi steri sm o do G reen-
peace t em que sercont rol ado. ..

O SR. EDISON LOBÃO (PFL– M A)– C ont ido.

O Sr. Luiz Otávio (PPB – PA)– C ont ido pel o
m enos.D eve-se l em brart am bém que,al ém de de-
fendera f auna e f lora da Regi ão Am azônia,é pr eci -
so def endert am bém as pessoas que l á habi tam .O s
brasi leiros que m oram naquel a regi ão – e que são
m uitos – t am bém preci sam ser pr otegidos por
aquel es que pr eci sam do oxi gêni o da Am azônia – a
hum anidade t oda pr eci sa.É pr eci so aj udar o nosso
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povo,pel o m enos,a sai rda m isér ia e fazê- lo passar
ao est ágio da pobr eza – hoj e,r ealm ente,o povo da
Am azônia vi ve na m isér ia.Eu t enho cer teza de que V.
Exªe o Par tido da Fr ente Liberal,do qualf az par te o
M inistro Sarney,t êm dado a sua col aboração.O Pr e-
sidente Fernando Henr ique,agor a,pr eocupado com
o assunt o,i nicia essa nova er a de def ender ,pr eser -
vando,a Regi ão Am azônica,m ast am bém preser vando
o povo que l á vive.M ui to obr igado a V.Exª.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – M A) – É
inteiram ente procedent e o pensam ent o de V.Exªno
que di z respei to ao povo que vi ve na Regi ão
Am azônica. Nós pr eci sam os dar um t ratam ento
especi al par a esses nossos com pat riotas. Não
podem osabandoná- losà pr ópria sor te com o,dur ante
m uitos gover nos,vem acont ecendo.

Recordo-m e, Srs. Senador es, que desde o
G overno M édici havi a um a preocupação m ui to
grande com os desm at am entos e os i ncêndi os,
sobr etudo na Am azôni a. O ex- M inistro do Interior,
M ário Andreazza,chegou cer ta veza exi birest udose
fotografias do Pr ojeto Radam num a sessão da
Câm ara em que ele m ostrava a pr ogressão dos
incêndi os que consum i am as florestas am azôni cas.

Tudo aqui lo acont eci a sem um a provi dênci a
m ais concr eta.M as f oiexat am ente no gover no do
ex- Presi dente José Sar ney – do qual f ez par te o
em inente Senador I ris Rezende,com o seu M i nistro
da Agricul tura – que,de f ato,com eçou- se a com bat er
de m aneira eficaz, de m anei ra responsável , os
incêndi os na Am azôni a.Coube a quem é hoj e um
funci onár io dest a Casa,um ef iciente e com petente
ser vidor dest a Casa, Fer nando César M esqui ta,
fundador do I bam a e o seu pr im eiro presi dente,
com bater de m anei ra responsável e ef icaz os
incêndi osque devast avam parcel asconsi derávei sda
Am azônia brasi leira. Fer nando César est ava
present e,vi ajando especi alm ente para acom panhar ,
pessoal m ente,o que acont eci a naquel a região.

Há cerca de doi sou t rêsanos,t ivem osum gran-
de incêndi o naquel a região e o gover no,de f ato,ol ha-
va à di stânci a,com cer ta preocupação,m as sem ne-
nhum a m edida m ais concr eta,sem nenhum a pr esença
da aut oridade gover nam entalnaquel e set or.

Ainda há pouco ouvi a o discur so do em inente
SenadorI ris Rezende,em que S.Exªf alava sobr e as
cooper ativasbr asi leiras,cooper ativasque t antose t ão
bons ser viços t êm prestado ao Br asi l.El as são,r eal-
m ente,um cam inho par a a preser vação do m ei o am bi-
ente e tam bém para o com bate a essa devast ação que
tem sido com um nas regiões desassi st idas do Br asi l.

O Sr. Iris Rezende (PM DB – G O )– Perm ite-m e
V.Exªum apar te?

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – M A)– O uço o
apar te do i lust re Senador ,m eu am igo e com panhei ro,
Iris Rezende.

O Sr. Iris Rezende (PM DB – G O )– M uito obr iga-
do,SenadorEdi son Lobão,pel o honr oso apar te que V.
Exªm e concede,quando aquit razà di scussão um dos
tem as m ais im portantes da at ualidade na vi da dest e
País.V.Exªr elem bra,aqui ,asposi çõest om adas,asat i-
tudes assum i das pel o nosso Pr esidente José Sar ney,
diga-se de passagem ,um dos m el hores Presidentes
que est a República conheceu.Sua Excel ênci a,na ver -
dade,pr eocupou- se m uito com o m eio am biente,e,
àquel a época,er a novi dade um Presidente da Repú-
blica se pr eocuparcom o m ei o am biente,ecol ogia,os
valoresnat uraisde nosso Paí s.E f oipordet erm inação
do Presidente José Sar neyque a Em brapa deu i nício a
um estudo – e exi ste esse t rabalho – a r espei to da qua-
lidade das t erras da Am azôni a,par a que os agr icul to-
res,ospecuar istasnão dest ruíssem desenf readam en-
te a Floresta Am azônica – f loresta que,post eriorm en-
te,f icou i m prestávelem gr ande par te.A Em brapa reali-
zou um trabalho,buscando conheceras t erras real-
m ente agr icul távei s;aquel asque ser vem à agricul tura.
E esse t rabalho preci sa serconsi derado,poi s porque
perm itir que a t erra,que é consi derada im prestável
para a agr icul tura,par a a agr opecuár ia,m esm o 50%
dessasár eas,sej a devast ada,depr edada? Ser ia,por -
tanto,i nteressant e atentarpar a esse est udo realizado
pela Em brapa.Ser ia um m eio de sal var a Fl oresta
Am azônica,perm i tindo que as áreas consi deradas
im port antes à agri cul tura sej am ocupadas sem
prej uízo para o t odo.Em segundo l ugar– e i sso
deve sersal ientado –,f ico sat isf eito quando vej o
as aut ori dades preocupadas com as quei m adas.
N o entanto,o que acont ece é que a cada ano os
dados se repet em ,m as grande part e ou a m aior
part e dessas quei m adas não são de f lorest as,
m as de quei m adas de past agens.E porquê? Por-
que ai nda não consegui m os educar de m anei ra
apropri ada os nossos pecuari stas quant o à incon-
veni ênci a das quei m adas.Vem o sat élite,ret rat a
m ilhares e m i lhares de quei m adas, quando as
quei m adas se repet em na m esm a área.É preci so,
além de contera devast ação da f lorest a,ori entare
educaro nosso pecuari sta para evi taras quei m a-
das das past agens,que nenhum benef íci o trazem
ao própri o pecuari sta na m anutenção das gram í -
neas necessári as ao rebanho que al ise m ul tipl i-
ca.M as t am bém preci sam os nos preocupar
com os índios.Lem bro-m e que,quando M i nist ro,
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chegueià reserva, às nações i ndígenas do Al to
Xingu acom panhado do nosso i nesquecí velPr esi -
dente,f aleci do num desast re de avi ão,t endo- nos de-
parado com quei m adas;os í ndios est avam queim an-
do nat uralm ente.Ao f inaldo encont ro,num a r eunião
com todos os caci ques das 14 nações i ndígenas do
Alto Xingu,pedipar a que el es pr oibissem as quei m a-
das;por que,m ui tasvezes,sur gem incêndi osque de-
vast am áreasi m ensase t om am aspastagensque t al-
vez não f ossem quei m adas.E V.Exª,com o um ho-
m em de visão am pla,que vê l onge,t em detect ado os
problem as dest e País com um a rapidez,si tuando- se
num a posição,quem sabe,m ui to além daquela preo-
cupação nor m alde nós,Par lam entares,ou de l ide-
rançascl assi stas.V.Exª,com o seu pr onunci am ento,
ajuda a desper taras aut oridades,as l ideranças par a
a consci entização dos que devem assum i ra r espon-
sabi lidade da pr eser vação dest e País.M ui to obr iga-
do.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – M A) – É de
grande si gnificação o apar te do Senador I ris
Rezende,pel o conheci m ento que S.Exª t em desta
m atéria,sej a pela longa vi da públ ica que o assi ste,
com o pelo fato de tersi do um extraordinário M inistro
da Agricul tura, em cuj a gest ão S. Exª j á nos dá
conheci m ento – e er a sabi do do povo br asi leiro – de
que a Em brapa tom ou a iniciativa que há de r ender
frutos cada vez m ai ores à pr eser vação do m ei o
am biente.

Nobre SenadorI ris Rezende,em ver dade,nós,
brasi leiros,a t odo instante,ouvi m os falardo que se
diz no ext erior em relação a nossa negl igênci a na
preser vação do m ei o-am biente,m as não t ivem os a
consci ênci a m uito próxi m a e m uito nítida dos er ros e
dos ef eitos de um a pol ítica equi vocada que,ao l ongo
do tem po,f oisendo i m plem entada nest e País.M as
com a gest ão do Sr.M inistro Sarney Fi lho,que não
gover na o seu M inistério daquide Br así lia,m as est á
present e em todos os Est ados,a t odo o m om ento,
isso est á m udando.Ai nda agor a,S.Exªest á indo ao
Rio G rande do Sul ,o Est ado do nobr e SenadorPedr o
Sim on e do nobre Senador José Fogaça, par a
exam inar,el e próprio,o que ocor re naquel a unidade
da Feder ação. S. Exª est á present e em todas as
unidades da Feder ação, par a, dal i, t om ar as
provi dênci as que est ão a seu car go no que di z
respei to à preser vação do m ei o am biente e dos
recur sos nat urais.

Q uero,por tanto,dei xaros m eus cum pr im entos
ao Sr.M inistro Sarney Fi lho,segur o de que S.Exªse
val erá de todos os r ecur sos or çam entários de que
dispõe o seu M i nistério e tam bém irá buscar , no

ext erior,aquel es r ecur sos que ai nda faltam para,de
fato, exer cer um a pol ítica que é da sua
responsabi lidade na def esa do m eio am biente e dos
recur sos nat urais.

M uito obr igado,Sr .Pr esi dente.

Durante o discurso do Sr. Edison
Lobão, o Sr. Nabor Júnior, 3º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Tião Viana .

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana)– Concedo a
palavr a ao em inente SenadorJosé Fogaça.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PM DB – RS.Pronunci a o
segui nte discur so.Sem r evisão do or ador.)– Sr .Pr esi -
dente,( Srs.Deput ados) ,Sr s.Senador es,com et iesse
erro na introdução por que vou f alarexat am ente sobr e
um a m atéria vot ada na Câm ara dos Deput ados.O as-
sunt o é a em enda const itucionalque,na sem ana passa-
da,em segundo t urno,a Câm ar a dos Deput ados apr o-
vouquasequeporunani m idade.Houveum acor do,pos-
sivelm ente um consenso est abelecido a par tirda Com is-
são de Const ituição,Just iça e Cidadani a da Câm ara,
que acabou apr ovando a em enda const itucionalque al -
tera o regim e das m edidas pr ovisór ias no Brasi l.

Com o a iniciativa dessa m at éria foido Senado Fe-
deral,porm ei o de um parecer i nicialm ente elaborado
pelo SenadorJosaphatM ar inho,ao qualf oram apresen-
tadas em endas dos Sr s.Senador es Rober to Requião,
Pedro Sim on,Ronal do Cunha Li m a e tantosout ros,não
poder íam os deixarde f azeral gum as consi derações a
respei to daquel asm odificaçõesr ealizadasna Câm ara e,
tam bém ,a respei to dospont osque a Câm ara dosDepu-
tados pr eser vou.

Devo dizer,em pr im eiro lugar,que m ui tos pont os
foram m antidos.De f ato,há al gum as quest ões f unda-
m entaisque per m aneceram inalteradase devo di zerat é
que,do pont o de vi sta técni co,a Câm ar a dosDeput ados
os aper feiçoou.

Noperíodoem quediscut íam osaquium a l im itação
ao poderde edi tarm edidas pr ovisór ias,o SenhorPr esi -
dente da Repúbl ica sem pre se m ostrou tolerante e aber -
to ao di álogo,pr incipalm ente no que se r efere a um a di-
m inuição de pr azo e a um a proi bição def ini tiva de
se reedi tarem ,no Brasi l,de m anei ra i ndef inida e
perm anent e,m edi das provi sóri as.O Presi dent e
sem pre dei xou cl aro que acei tava essa m udan-
ça,ou sej a,que havi a a necessi dade reale i ndi s-
cut ívelde se i m porum lim ite à reedi ção l ivre e aber-
ta de m edidas provi sóri as,m as rei vindicava que al -
guns pont os da C onst ituição que supõem a ut iliza-
ção de l eis ordi nári as,das quai s di spõe o C ongres-
so N aci onal ,a Câm ara dosDeput adose o Senado Fe-
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deral,f icassem passí vei sde r egulam entação m edian-
te norm as a serem elaboradas e em itidas pordecr e-
tos no âm bito do PoderExecut ivo.O que si gnifica di -
zerque,ao i nvés de dependerda l ei,essas nor m as
que são de est rito interesse da adm i nistração públ ica
interna do Poder Execut ivo f icassem dependendo
tão-som ente de decr etos gover nam entais.Com isso
o Senado concor dou.

Aprovam os aqui al guns pont os i m portantes
nessa di reção e a Câm ara dos Deput ados acei tou
não só com o apoi o das bases gover nam entais que
têm acento lá na Câm ara,m as t am bém com o apoio
dosoposi cionistas.Essespont ossão bast ante im por-
tantes.Há um a possi bilidade de o Pr esi dente da Re-
públ ica,porvi a de decr eto,t ratarda cr iação,da t rans-
form ação e da ext inção de car gos,em pr egos e f un-
ções públ icas.Hoj e,evi dentem ente,a f lexi bilidade é
um a das necessi dades pr im árias f undam entais do
G overno Feder al,de qual queradm i nistração públ ica
em qualquerní vel ,pr inci palm ente para ext ingui rva-
gas não ocupadas e t am bém para transf orm ar fun-
ções e car gos,r etirando- as do engessam ent o que a
leie a Const ituição l hes i m põe,no sent ido de poder
aprovei tarespeci alistas de um área em outra área.

O que ocorre hoj e é que há det erm inados se-
tores da adm i nist ração públ ica que t êm excesso de
funci onári os,ou sej a,t êm m ais funci onári os do que
preci sam enquant o há out ros set ores onde há es-
cassez,onde há necessi dade.Ent ret anto,a ri gidez
da lei, a ri gidez da C onst ituição i m pede que se
aprovei te um funci onári o de um setorpara o out ro.
O resul tado di sso é que ou o f unci onári o é dem itido
aquie se f azconcurso públ ico para adm i tirum out ro
novo l á,ou ent ão si m plesm ente m antém -se um a si -
tuação que é da m ai s absol uta im propri edade,da
m ais absol uta inflexi bilidade.Com essas m udanças
inst ituci onai s,podendo o Pr esi dent e da Repúbl ica
utilizar,cr iar,t ransf orm arcar gos,apr ovei tar f unci o-
nár iosde um set orpar a out ro realm ente vai ,de cer ta
form a,benef iciaro ser viço públ ico,benef iciaro ci da-
dão que,em úl tim a inst ânci a,é a quem o ser viço pú-
blico deve ser vi r,deve benef iciar;m as,sobr etudo,
vaiper m itirque as novas adm i nist rações,os novos
gover nos que vi erem não necessi tem se utilizarda-
quel e inst rum ento de dem issão de f unci onár ios que
agor a lhes é assegur ado pel a Reform a Adm inist rati-
va e pel as l eis que f oram votadas aquino Congr es-
so.Se o Pr esi dent e da Repúbl ica,ou um gover nador
de Estado,ou um pr efeito m unicipalpode desl ocar
car gos e f unções par a ser viços que est ão car entes,
que est ão necessi tadosde pessoasqual ificadas,es-
peci alizadas,se pode haveressa t roca,essa t rans-

ferênci a,essa per m uta de f unções par a set ores ne-
cessi tados ser em atendi dos e par a set ores que t e-
nham excessos,dem asi as,ser em realm ente esvazi -
ados e equi librados,é evi dent e que haver á um nú-
m ero m uito m enor de dem i ssões do que haver ia
caso essa possi bilidade não l hes f osse dada.

Então, não t enho nenhum a dúvi da em dizer
que i sso col abor a,cont ribuipar a um a estabi lidade
do funci onár io públ ico,à m edi da que el e pode ser
aprovei tado em outro set oronde há car ênci a.Segu-
ram ente,esse f unci onár io não ser á dem itido porex-
cesso de m ão- de-obra,porexcesso de f unci onár ios.
E hoje a Const ituição per m ite que qual quergover -
nant e,t endo excesso de f unci onár ios,possa dem i -
ti-los.A est abi lidade cai u com a Reform a Adm inist ra-
tiva.M asm e par ece ext rem am ente raci onal ,do pon-
to de vi sta adm inist rativo,e pr ofundam ente hum ano,
do pont o de vi sta soci al,que esse f unci onár io passí -
velde dem i ssão t enha o di reito de serapr ovei tado
em outro set orao i nvésde serdem i tido.Tenho cer te-
za que o pr óprio funci onár io que est eja em vias de
serdem i tido vaiacei tart ranqüi lam ente o seu r eapr o-
vei tam ento, o seu r enivel am ento funci onal , desde
que l he sej am garant idos os di reitos que at é ent ão
ele tinha,com o,porexem pl o,m ant ero m esm o nível
sal arial,o m esm o ní velde exi gênci as porqual ifica-
ção f unci onale et c.

Desse pont o de vi sta,não há nenhum a dúvi da
de que a C âm ara dos D eput ados segui u o Senado
ou aprovou o m odel o do Senado.Est am os,pori n-
term édi o dessa em enda, repassando ao Presi -
dent e da R epúbl ica o poderde,porvi a de decre-
to,cri ar,t ransf orm are at é ext ingui rcargos públ i-
cos.

M as há alguns pont os que f oram m odifica-
dos,al guns at é para m el hor.Tí nham os est abel e-
ci do aquique a duração da vi gênci a de um a m edi-
da provi sór ia poder ia serde at é 90 di as.A Câm ara dos
Deputados r eduzi u esse pr azo par a 60 di as e,nesse
sent ido,Sr .Pr esi dente,Sr ªse Sr s.Senador es,consi -
dero que a m udança é posi tiva.Não sou absol uta-
m ente cont rário e acho que o Senado deve m ant er
essa redução de 90 para 60 di as.As negoci ações
no Senado resul taram em 90 dias,m as,se asnego-
ciações na C âm ara puderam reduzi r esse pr azo,
não tenho nenhum a dúvi da de m antê-lo aqui .Um a
m edida provi sór ia só poder á durar 60 di as t endo a
possi bilidade de apenas um a pr orrogação,o que si g-
nifica que,na pr ática,o m áxi m o que um a m edida provi -
sór ia poder á durarser á de 120 di as.De 180 par a 120 a
m udança é pequena e acho que at ende t ranqüi lam ente
a um desejo da soci edade br asi leira. Após esses
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120 di as,caso a m at éria não t enha si do vot ada,a
m edida provi sóri a não pode serreedi tada,absol u-
tam ente não pode,não há hi pótese.É vedada a r ee-
dição da m edida provi sór ia.Q uer o dizerque essa j á
tinha si do um a decisão do Senado.Foio Senado que
cr iou essa al ternativa de i m pedir,de pr oibir,de vedar
definitiva e i rrecor rivel m ente.É vedação def initiva e
irrecor rível .Não pode o Pr esi dente da Repúbl ica r ee-
ditarm edi das pr ovi sór ias se f orapr ovada a em enda
const ituci onalque o Senado i niciou e que a Câm ara
agora deu desdobr am entos.

Sr. Pr esi dente, ent re essas m udanças
inst ituci onai sfeitaspel a Câm ara,só há um pont o com
o qual t enho um a discor dânci a m ais frontal e
acent uada.E não se t rata de um aspect o essenci alda
m atéria.É um aspect o form al,eu di ria até um aspect o
adjetivo da m atéria,não subst antivo.No ent anto,do
ponto de vi sta do funci onam ento equi librado dasduas
Casas – Senado e Câm ara –,par ece- m e que tem que
serm el horexam i nado,di scut ido e anal isado.

Refiro-m e ao ponto tam bém tratado na nossa
propost a de retirar as m edi das pr ovi sór ias do Con-
gresso Naci onal– ou sej a,das duas Casas em ses-
são conj unta – e passaro exam e de m edi daspr ovi só-
riaspar a asduasCasasem separ ado,t endo i niciativa
alternada,or a em um a ora em outra Casa.Não t enho
nenhum a dúvi da de que aquel e si stem a era ext rem a-
m ente funci onal ,agi lizadore absol utam ente resol uti-
vo,ou sej a,aqui lo levar ia inevi tavel m ente,i napel avel -
m ente a que as m edi das pr ovi sór ias f ossem vot adas
em noventa dias.Não f ossem vot adas em novent a
dias,el as ser iam absolutam ente ext intas,ou sej a,não
poder iam m ais serr eedi tadas,não poder iam m ais ter
nenhum a vigênci a.

Portanto,nossa pr opost a era de fazera m edi da
provi sór ia com eçarna Câm ar a,vi ndo par a o Senado
dent ro de um prazo det erm inado,e o Senado não po-
deria deci dirnada de novo,não poder ia incor porarm a-
téria nova,m asapenashom ol ogarou não aqui lo que a
Câm ara já houvesse deci dido.Q uando a m at éria co-
m eçasse pel o Senado,o cont rário ser ia ver dadei ro,ou
seja,a m at éria ser ia em endada,al terada no Senado,
m asa Câm ara só poder ia hom ologá- la ou rejeitá-la por
inteiro.

Porque i sso? Porum a r azão m uito sim ples:por -
que hoj e já é assi m apenas par a o Senado.Tem si do
assi m desde os t em pos que já vão um pouco l onge,
m as não tanto,em que o SenadorRober to Saturnino
Braga er a Senadornest a Casa em seu pr im eiro m an-
dato.E agor a cont inua sendo assi m .Reúne-se o Con-
gresso Naci onalem sessão conj unta,par a vot ação de
m edidas pr ovi sór ias.O que ocor re? A m edida pr ovi -

sór ia é vot ada pel a Câm ara,é em endada pel a Câm a-
ra,é al terada pel a Câm ara,é di scut ida pel a Câm ara,é
transf orm ada pela Câm ara.A Câm ara tem um a liber-
dade i m ensa de al teraro quant o quiser .Vot ada na Câ-
m ara,apr ovada,a m at éria é vot ada separ adam ente,
na m esm a sessão, pel o Senado. O que o Senado
pode f azer ? Rigorosam ente,nada.Est a Casa só pode
hom ologar , di zendo “ sim ”, ou r ejeitar in totum, ou
seja,der rubar a m at éria em definitivo. I sso si gnifica
que o Senado est á “de m ãos am arradas”em r elação
às m edidas pr ovi sór ias.

Com o as Com issões m i stas que ant ecipam o re-
latório não se r eúnem ,pori m possibilidade pr ática – há
40,50 ou 60 Com i ssões –,o Senado t em um a partici-
pação quase nul a,m ui to próxim a de zero quando a
m edida provi sór ia é levada ao Congr esso,por que nos-
so vot o só val e em seu car áterhom ol ogatório.Do pon-
to de vi sta da intervenção oper acional– par a cont ribuir
com o texto da m edida provi sór ia,par a aper feiçoar ,
para m udar,par a m elhorara m at éria –,t oda a di scus-
são,t oda essa pr errogat iva,na pr ática,só cabe à Câ-
m ara dos Deput ados. Na vot ação, o Senado di z
“am ém ”ou “não” ,o que é m ui to ruim ,por que l im ita o
papeldest a Casa na apr eciação dasm edi daspr ovi só-
rias.

O que eu pretendo,conf orm e o trabalho que r ea-
lizeiaquicom o Rel atore de acor do com o que o Sena-
do,ent endendo sero m el hor,di spôs- se a apr ovar ,é
que a m edida provi sór ia sej a vot ada em Casas sepa-
radas, dent ro dos m esm os prazos e da m esm a f or-
m a em que é votada no C ongresso.E a t ram itação
seri a a segui nte:a m at éri a vaipara a C âm ara,um a
vez aprovada vem para o Senado,e aquise hom o-
loga ou não.A m edi da provi sóri a num eri cam ente
segui nte vem para o Senado,é aquiapreci ada,exa-
m inada, em endada, al terada, m odi ficada e, um a
vez aprovada,vaipara a C âm ara,que a hom ol oga
ou não.

Essa m udança operaci onal seri a ext rem a-
m ente fact íveldo pont o de vi st a regi m entale ex-
traordi nari am ente produt iva,f rut ífera do pont o
de vi st a da resol ubi lidade,ou sej a,dari a condi -
ções m ui to m ais ef et ivas aos Senadores de de-
ci di rem ,de vot arem as m edi das provi sóri as,o
que não t em os fei to recent em ente em grande
escal a.

É pori sso,Sr .Pr esi dent e,Sr ªs e Sr s.Senado-
res,que vej o esse aspect o adj etivo – r epito –,f orm al
– insi sto –,m as i m portante.Se cont inuarsendo vo-
tada no C ongresso em sessão conj unta,a m edi da
provi sóri a f icará m ui to pendent e de um cont role
total,absol uto – di ria não só hegem ôni co,m as absol u
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to – da Câm ara dos Deput ados sobr e o Senado.Não
quero fazerdo Senado um a i nst ituição ant ípoda da
Câm ara.Q uer o equi líbrio,ni vel am ento de igualdade,
nada de pr eponder ânci a de um a Casa sobr e a out ra.

Então a insi stênci a na retom ada daquel a tese
que nós, Senador es, apr ovam os é apenas par a
buscar esse ní vel m í nim o de igualdade e de
sem elhança de t ratam ento.I sso não m uda em nada,
SenadorRober to Saturnino,os aspect os essenci ais,
tais com o proibir que a m edi da provi sór ia sej a
reedi tada, cor tar o núm er o excessi vo de m edidas
provi sór ias exi stentes no Paí s. Tudo i sso vai
cont inuar t al com o est á. N i sso devo di zer que a
Câm ara não m udou, m as m udou no aspect o
funci onal , oper aci onal , e é di sso que di scor do
tão-som ente.

O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/ PSB – RJ)–
Perm ite V.Exªum apar te?

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PM DB – RS)– V.Exª
tem a palavr a,evi dentem ente com toda a honr a,par a
darsua cont ribuição.

O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/ PSB – RJ)–
Cum prim ento V. Exª pel o pronunci am ento lúci do –
com o sem pre faz – a r espei to de um tem a de tal
im portânci a, par a cuj a elaboração V. Exª, com o
Relator aqui no Senado, cont ribuiu de form a
inest im ável,e agor a com enta em relação ao que f oi
deci dido e apr ovado na Câm ara dos Deput ados.V.
Exªt em toda a r azão no que apont a com o um a ligeira
distorção i m posta pela out ra Casa do Congr esso,que
m antém o desequi líbrio que não devem os acei tar,
porque fere exat am ente a concepção de um
Congresso bi cam eral,no qualospoder ese asf orm as
de cont ribuição t êm que ser per feitam ente iguais,
equi libradose har m oniosos.Concor do com V.Exªem
que est e é um ponto m eram ente form al,por ém não
concor do tanto em que seja adjetivo, com o V. Exª
apont a. Acr edito que exi sta aí subst ânci a a ser
trabalhada.É um a quest ão form al,m asé subst antiva,
um a vez que j ulga,um a vez que i nterfere sobr e o
funci onam ento que deve serpaut ado em inentem ente
pelo equi líbrio ent re asduasCasasdo Congr esso.De
qualquer m anei ra, vam os t er opor tunidade de
reexam inar esse assunt o,at é de m editar sobr e ele
com m ais pr ofundidade.V.Exª,nesse debat e,t rará
um a contribuição, com o sem pr e, ext rem am ente
val iosa. De f orm a que quero cum prim entá-lo.
Aprovei to tam bém – V.Exªvaim e descul parse di vi rjo
e se acr escent o algo a látero do que est á sendo
discut ido – par a dizer que, par a que o Senado
assum a essa f unção com a pl enitude que V. Exª
desej a – e que penso que deve sercum pr ida –,t em os

que m odificar t am bém algum a coisa no
funci onam ento da nossa Casa.Ai nda ont em fiz um
pronunci am ento, m ar cado por um a cer ta dose de
indignação, quant o ao fato de que o Senado não
funci ona m ais às qui ntas- feiras com o funci onava no
tem po em que fui Senador pel a prim eira vez. A
quinta-feira era um dia pleno. As com i ssões
funci onavam pela m anhã às terças, quar tas e
quintas.Com t odo o t rabalho das com i ssões sendo
prensado em apenas doi s di as,quando t iver m os – e
se t iver m os,com o quer em os– a responsabi lidade de
exam inar as m edi das pr ovi sór ias e de const ituir
com issões nest a Casa par a est e fim ,é cl aro que não
poder em os cont inuarcom essa l im itação de t em po a
que hoj e os Senador es est ão subm etidos,porum a
deci são de l iderançasda Casa e da M esa,com a qual
não posso concor dar.Penso que é um desr espei to,
incl usi ve aosnossosconst ituintese à opi nião públ ica,
o fato de o t rabalho no Senado sert ão lim itado.Há
tem pos, at é as sext as- feiras, pel a m anhã, as
com issões f unci onavam . Agor a, se as Com i ssões
ficam lim itadas às t erças e quar tas, i sso
absol utam ente não se com pat ibiliza com as
necessi dadesdo t rabalho,que,evi dentem ente,ser ão
acr esci das,na m edi da em que o si stem a propost o por
V. Exª, de apr eci ação separ ada das m edi das
provi sór ias nas duas Casas do Congr esso,venha a
sol ici tar ai nda m ais o t rabalho dos Senador es.
Portanto, cum pr im ento V. Exª pel o val or do seu
pronunci am ento e pel o val ordo seu t rabalho ant eriora
respei to da em enda relativa às m edidas pr ovisór ias.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PM DB – RS)– M uito
obrigado, Senador Rober to Saturnino. Não só
concor do com aspal avr asde V.Exªcom o,sobr etudo,
reitero que são de gr ande i m portânci a para o aspect o
relativo à f unci onal idade da nossa Casa.

De fato, com i ssões que se ent rechocam nos
horários, que se super põem nos hor ários acabam
não funci onando.É CPI ,é Com issão Per m anente,
são Com issões M i stas.Esse t rabalho,concent rado
em dois di as,t erças e quar tas- feiras,t orna invi ável
que se f açam audiênci aspúbl icas,que,m ui tasvezes,
som os obr igados a f azer , em nossos gabi netes,
porque pessoasque vêm a Br así lia e que quer em ser
ouvi daschegam nast erças,quar ta e,no m áxi m o,nas
quintas- feiras.V.Exªt em inteira razão sobr e isso.

Se o Senado se di spõe a exer cerum papelm ai s
significat ivo,m ai s ai nda:se quer em os m ais poder ,o
equi líbrio de poder , t em os que ter a di sposi ção de
am pliaro nosso cal endár io.

Para encer rar, Sr . Pr esi dente, apenas quer o
cham ara at enção par a um outro pont o que consi de
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ro bast ante problem ático na m atéria que f oiapr ovada
na Câm ara.D i z aquique se a m edi da provi sór ia não
for apr ovada pel o Congresso Naci onal , el a não é
reedi tada;evi dentem ente,com i sso,se ext inguem os
seus ef eitos j urídicos.

Esse pr oblem a, obvi am ente, ser á
responsabi lidade nossa.Nós t erem os que edi tarum
decr eto-lei,que vai ,ent ão,est abeleceras r egras ou
as nor m as pelas quai s vam os di sci plinar t odos os
efeitos j urídicos decor rentes da m edida provi sór ia
enquant o vi gorava, enquant o era vi gente. É um
problem a que terem os que resol ver,no m om ento em
que não t ransf orm arm os em leiou não vot arm os por
absent eísm o,porausênci a,porom i ssão um a m edida
provi sór ia.

M as há um outro problem a,que é o s eguinte:a
em enda aprovada pel a Câm ara est abelece que,caso
não haj a quorum para a vot ação de um a m edida
provi sór ia na reunião do Congr esso, na sessão
conj unta Câm ara e Senado, par alisam -se – vej am
bem !– as paut as e a O rdem do Dia das duas Casas.
Portanto, r eunião do Congr esso: não há pr esença
suf iciente de Deputados.Resul tado,aqui ,no Senado,
a Casa é par alisada;a paut a e a O rdem do Dia ficam
trancadas.O cont rário pode server dadei ro tam bém .
Se o Senado não derpr esença,a O r dem do Dia,na
sessão da Câm ar a,t am bém fica par alisada.

Vejam que coisa i m pressi onant em ente descabi -
da!No m eu m odo de ver ,al go que,de cer ta form a,
propicia a intervenção de um a Casa na out ra,o que
nunca houve;a i ntervenção de um a Casa na vi da re-
gim entalda out ra Casa.Se os Deput ados qui ser em
pararo Senado,poder ão fazê- lo a par tirdi sso.Bast a
que não haj a quorum na reunião do Congr esso par a a
votação de m edi da provi sór ia.El es par am o Senado.
Da m esm a form a,se os Senador es qui serem parara
Câm ara,assi m poderem osfazer ,port em po indef inido;
bast a que não venham os a dar quorum em um a reu-
nião do Congr esso Naci onalpar a a vot ação de m edi -
das pr ovi sór ias,por que,quando os Senador es faltam ,
a Câm ara não pode t rabalhar.

O ra, esse m ecani sm o m e parece i nsuf iciente,
inadequado e,por tanto,passi vo de um a m udança,de
um a discussão,pel o m enos porpar te dos Sr s.Sena-
dores.

Em últim o lugar,quer o fazero r egistro de que
tudo isso que f aleif oit am bém para evi denci aro quant o
m e regozi jo,Sr .Pr esidente,Sr ªs e Sr s.Senador es,o
quant o eu m e m ostro sat isfeito com o fato de a Câm a-
ra dosDeput ados,enf im ,terdado cur so e conseqüên-
cia àquel e trabalho que i niciam osno Sendo.Foii m por-
tante ela tert om ado essa deci são e concl uído o seu

trabalho.Cl aro,i sso é o m ais im portante.Nem pori sso
vam os deixarde di scut iros pont os que aquie al iquei -
ram os reform arou em endarnest a Casa.

Sr.Pr esidente,o pr im eiro e o m aisim portante as-
pect o dest a m inha intervenção na t ribuna é el ogiara
Câm ara por t er,enf im ,concl uído o t rabalho sobr e a
em enda const itucionaldas m edi das pr ovi sór ias.

M uito obr igado,Sr .Pr esidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana)– Concedo a
palavra ao em inente SenadorSebast ião Rocha.V.Exª
dispõe de 20 m i nutos.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/ PDT – AP.
Pronunci a o segui nte discur so.Sem r evi são do or a-
dor.)– Sr .Pr esidente,Sr ªs e Sr s.Senador es,nesse
com eço de t arde que sucede o di a de Corpus Christi,
venho à t ribuna da Casa par a fazerum a apol ogia à
paz.

Com eço, Sr. Pr esidente, f azendo um a anál ise
daqui lo que Eric J.Hobsbawn,em seu l ivro A Era dos
Extremos,denom i nou de cont radição ou um a di coto-
m ia m undialent re o desenvol vim ento tecnol ógico ci en-
tífico, ext rem am ente avançado nesse sécul o, e os
grandes conf litos m undiais que t am bém acontecer am
no sécul o XX em todo o m undo,at ingindo,por tanto,
um a grande par te dos paí ses do m undo.

Em term os de conqui stas espaci ais, t ivem os,
sem dúvida nenhum a,um gr ande avanço nas t eleco-
m unicações, com o sur gim ento, por exem pl o, do
aparelho cel ulare da internet,ent re out ros avanços.

Da biotecnol ogia,onde se dem onst ra com m uita
ênfase o desenvol vim ento da engenhar ia genét ica,
com a qualal cançam osi nclusi ve a cl onagem hum ana,
cont est ada cert am ente por m ui tos est udi osos,
ci ent ist as e porum a parcel a si gni ficat iva da po-
pul ação m undi al– eu própri o sou um dos con-
test adores da cl onagem hum ana.M as el a é o
resul tado,cert am ente,desse desenvol vi m ento
ci ent ífico-t ecnol ógi co que al cançam os nest e
sécul o XX ,al ém das conqui st as espaci ais,que
são de conheci m ento de t oda a hum ani dade,
com um a grande abert ura no pri m eiro vôo do
hom em à lua,por exem pl o,que cul m inou com
inúm eras out ras vi agens espaci ais,com gran-
de avanço,port ant o,da navegação espaci al .

Q uanto aos conf litos,t ivem os duas grandes
guerras nest e sécul o,com o t odos sabem os:a Pri -
m eira G uerra M undi ale a Segunda G uerra M undi -
al,onde m i lhões de pessoas f oram di zim adas.Ti -
vem os out ros conf litos m enores,com o a guer ra do
Irã-Iraque;Est adosUnidose I raque,vár iasvezes;o conf li-
to entre judeus e ár abes;Vi etnã;Kosovo,que é o gr ande
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conf litoatual,quecham aaat ençãodet odaahum anidade;
conf litos ét nicos t am bém , principalm ente, na Áf rica,
dem onstram que este sécul o foibast ante bel igerante.

Venho à t ribuna exat am ente para saudar
algum as iniciativas de paz,com o pr enúnci o da paz l á
em Kosovo, t endo um a propost a já praticam ente
acei ta, em bor a haja cet icism o por par te dos
am ericanos,pel a Assem bléia Nacionalda I ugosl ávi a,
pelo Parlam ento Sérvio por tanto, de i niciativa da
Rússia e de pot ênci asoci dentais.Aquidei xo osm eus
vot ospessoai spar a que a pazpossa,de um a vezpor
todas,seral cançada em Kosovo,e que o seu povo
possa t er a sua aut odeterm inação e f icar l ivre da
guer ra e da am eaça per m anente de guer ra que r onda
aquel e pedaço da Sér via,at é o m om ento.

Saúdo tam bém a eleição do t rabalhista Ehud
Barak,em I srael,por que esse r esul tado si gnifica um a
grande possi bilidade da cont inuidade da paz no
O riente M édio.

Aplaudo ai nda a sucessão pací fica na Áf rica do
Sul, onde o Congr esso Naci onal Af ricano,
praticam ente, j á pode ser consi derado vencedor das
eleições – e o pr óxi m o Presi dente da África do Sul
deve ser Thabo M beki , do Congr esso Naci onal
Africano,m esm o par tido de Nelson M andela.

Q uero louvar t am bém os projetos de l ei, que
est ão em tram itação em algum as Assem bléias
Legislativas,pr opondo o f im da com ercialização das
arm as de fogo.O Ri o de Janei ro,por i niciativa do
G overnador do PDT, Ant hony G arotinho, deu o
prim eiro passo,e a Assem bl éia Legi slativa Est adual
acabou de apr ovar ,na sem ana passada,um pr ojeto
de leique pr oíbe a com ercialização de ar m asde fogo
no Estado do Rio de Janei ro.

Não posso dei xar t am bém de saudar e de
aplaudi r a i niciativa do G over no do Presi dente
Fernando Henr ique Cardoso em proporum pr ojeto de
lei, t am bém ao Congresso Naci onal ,no sent ido de
proibira com er cialização de ar m asde fogo em nosso
País.

Estou est udando a possi bilidade, e t am bém
prom ovendo um a pesqui sa,par a saberse exi ste algo
tram itando no Congr esso Naci onal ,senão pr etendo
apresent ar um pr ojeto de lei que pr oíba a
com ercialização de br inquedossi m ilaresàsar m asde
fogo em nosso Paí s,par a que não sej a um estím ulo
àsnossascr ianças,no sent ido de que,ao cr escer em ,
possam ut ilizarar m as de fogo ver dadei ras.Ent endo
que esse t am bém é um projeto ext rem am ente
benéf ico, par a que al cancem os um a m elhor
convi vênci a dent ro do nosso Paí s e aj udem os no

com bate à vi olênci a, que evol uie que gr assa em
nosso Paí s.

Não posso dei xar de apl audi r e de l ouvar
algum as cam panhas pel a paz que vêm sendo
desenvol vidas em vár ios Est ados br asi leiros.No Ri o
de Janei ro, há t rês sem anas, o pr óprio G overnador
AnthonyG arotinho fazi a um a grande cam inhada pel a
paz na or la m arítim a da cidade do Ri o de Janei ro.
Esta é um a das inúm eras i niciativas pel o com bate à
violênci a que o G over no do Rio de Janei ro est á
encar ando com m uita responsabi lidade,com m ui ta
ser iedade e com m uita ser enidade.I ncl usi ve,com a
presença do G over nadordi retam ente nos m om entos
e nos pont os de conf litos, com o acont eceu
recent em ente, quando, um gar oto de 14 anos, f oi
assassi nado em um dosm orrosdo Rio de Janei ro,e o
G overnadorf oipessoal m ente lá pedi rdescul pas aos
m oradores do m orro e se com pr om eter com a
apuração e a puni ção i m ediata dos r esponsávei s por
aquel e grave i nci dente.

Aplaudi r t am bém a cam panha pela paz l á no
m eu Estado,o Am apá,especi alm ente no M unicípio
de Santana,no qualr esido,de i niciativa do Deput ado
EstadualI ldo Fonseca que,há doi s anos,or ganiza a
cam panha pel a paz no M uni cípio de Sant ana e em
outros M unicípios; a pr óxi m a cam inhada pel a paz
ser á na Capital,M acapá.

Em Santana,f oiconst ituído o M ovim ento pela
Paz.Sant ana,um a ci dade com apr oxi m adam ente 80
m ilhabi tantes,não f oge à r egra do nosso Paí s:t em
um elevadí ssi m o índice de cr im inalidade.
Infelizm ente, a f alta de em prego par a a nossa
juvent ude e a f alta de um a ação pr event iva da nossa
polícia tem levado o nosso M uni cípio a um índice
alarm ante de cr im es e de assassi natos,pr om ovidos,
em especi al,pel a nossa j uvent ude – o que nos dei xa
cer tam ente im buídos de m uita tristeza.

O m ovim ento pela paz,em Sant ana,que se en-
cer rou na sem ana passada,sábado,at ravésdo sem i -
nário pela paz,apr esent ou um conjunto de pr opost as
e de m edidas que,se f orem im plem entadas pel o Po-
derPúbl ico,cer tam ente cont ribuirão,e m ui to,par a m i-
nim izar esse gr ave pr oblem a,que é a vi olênci a em
nosso Paí s– refiro-m e agora ao M unicípio de Santana,
no Am apá.Ent re out ras m edidas,f oram propost as a
criação de post os de pol ícia interativa nos bai rros.Te-
nho que r econhecerque a pol ícia interat iva,que é
um proj eto inci piente do G overno do Est ado do
Am apá,é exat am ente um a propost a bast ante vi á-
veldo pont o de vi sta do com bat e à vi olênci a.M as,
segundo os responsávei s pel a Segurança Públ i-
ca no Est ado,t orna-se i nvi ávelem f unção dos
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cust os.E aíque est á o probl em a.Se o G over no
Federal, se os G over nos Est aduai s não i nvest irem
em projetos, em pr ogram as que buscam r eduzi r e
com batera vi olênci a,se não consi derarem o com ba-
te à vi olênci a um a prioridade,osnúm er oscer tam ente
ser ão cada vezm ai scr escent ese cada vezm ai sal ar-
m antes.

Inúm eraspr opost as,do pont o de vi sta soci al,na
área da educação,na ár ea da cul tura,na ár ea do
espor te e do l azer , apr esent ados pel o sem inário,
foram conclusõesdo sem i nário pela pazno M uni cípio
de Santana.O ut ras pr opost as,m as do pont o de vi sta
de infra-est rutura,com o abr igos i nfanto-juveni s – eu
est ou m e referindo a est e assunt o,por que o exem pl o
de Santana,um pequeno M uni cípio do nosso Br asi l,
pode ser virt am bém para os gr andes Est ados e par a
os gr andes M unicípios por que, r ealm ente, são
propost as ef icientes,e,se houverum a def inição de
prioridadesdent ro dosG over nose dasPr efeiturasdo
nosso Paí s,cer tam ente,essas pr opost as podem se
tornar r ealidade,cont ribuindo m uito para a redução
dos í ndices de cr im inalidade em nosso Paí s. E o
fundam ental:pr ojetos vol tados par a a recuper ação
de m em bros de gr upos de r ua, denom i nados
popul arm ente de gangues, cr escent es em nosso
País. Est ou ci tando exem pl os de ci dade pequena
exat am ente para que haj a um a análise com par ativa
com os grandes cent ros de desenvol vim ento,
m ostrando que o pr oblem a da violênci a não é só dos
Estados do Ri o de Janei ro,de São Paul o,da Bahi a,
de M inas G erais,et c.Se m edi das com o essas,de
m obilização da soci edade em favor da paz, f orem
segui das pel os dem ais Estados e m unicípios,t enho
cer teza de que as aut oridades se sensi bilizarão e
haver á m ais recur sos par a o com bate à vi olênci a.

As cam panhas de desar m am ento são t am bém
um a iniciativa do G over nadorAnt hony G arotinho,no
Rio de Janei ro,e j á est á ser vindo com o exem plo para
outros Est ados e m unicípios.

Pori sso,Sr .Pr esi dente,Sr ªs e Sr s.Senador es,
esper o que,num f uturo próxi m o,o Brasi lpossa com e-
m orara r edução dos seus í ndices de cr im inalidade.
Um país tão gigantesco,t ão bel o,com um povo t ão
hospi taleiro e tão ordeiro!I nfelizm ente,em f unção de
graves pr oblem as econôm icos,da ausênci a de um a
política soci alvol tada par a os soci alm ente excl uídos,
essa quest ão da vi olênci a se agr ava.Q uer o vol tara
esta tribuna,nos pr óxi m os m eses ou nos pr óxi m os
anos,par a com em orara r edução dos í ndices de cr i-
m inalidade.

Escol hicom o segundo t em a,não m enos i m por-
tante,t em a esse j á abor dado pel o m enosduasvezes,

no dia de hoj e,aquino Senado da Repúbl ica:a Am a-
zôni a.Abor dareivár ios aspect os da Am azôni a,num
sent ido m ais gl obalda nossa r egião,em especi alo
que cham o de quadr ilátero de pr oteção da Am azôni a.
E porque essa denom i nação? Por que ent endo que
há pel o m enos quat ro ações gover nam entais im pres-
cindívei s par a a proteção da Am azôni a e par a a m e-
lhoria da qual idade de vi da do povo que vi ve naquel a
região.Esse é um gr ande desaf io para o G overno
brasi leiro;um gr ande desaf io para o M inistro do M eio
Am biente,porexem pl o,por que um dos gr andes pr o-
blem as está exat am ente na pr eser vação am bi ental;
um grande desaf io para asFor çasAr m adas;um gr an-
de desaf io,por tanto,par a o novo M inistro da Defesa,
o ex- SenadorEl cio Alvar es,por que não há com o ne-
gar que um dos aspect os cr uci ais da pr oteção da
Am azônia concent ra-se exat am ente na segur ança
daquel a região;um desaf io para as aut oridades dos
set ores econôm i co e soci aldo at ualG over no,haj a
vista que o desenvol vim ento da Região deve serum
aliado da pr eser vação.El es não podem est arem la-
dos opost os:pr eser vação e desenvol vim ento devem
serpar cei ros.Q uem l uta pela preser vação,deve l utar
tam bém pelo desenvol vim ento. E com o chegar a
essa har m onia e com o conqui stá-la? É o grande de-
saf io dos M inistros, do pr óprio G overno Fernando
Henrique Cardoso,bem com o da soci edade com o um
todo,i ncl uindo o povo que vi ve na Regi ão Am azôni-
ca.

O utro grande desaf io é a pr eser vação dos di rei-
tos hum anos.E,nesse aspect o,não posso dei xarde
reconhecerum avanço no at ualG over no,com a cr ia-
ção da Secr etaria NacionaldosDi reitosHum anos.D i -
reitos hum anos j á eram ,de cer ta form a,bast ante en-
fatizados dent ro do M inistério da Just iça.M as,a cr ia-
ção dessa Secr etaria,cer tam ente,nosi nduza pensar
que est e G overno tem um com prom isso m aiorcom a
preser vação dos di reitos hum anos.

N a área da preservação,é preci so aprovei -
tarm el horos recursos di sponi bilizados.C ont es-
tei,há pouco,em apart e ao SenadorEdi son Lo-
bão, que o G overno t inha para gast ar, há dez
anos,R $340 m i lhões doados pel os set e paí ses
m ais ri cos do m undo – em um a dem onstração
de que os paí ses ri cos querem t anto a preserva-
ção quant o o desenvol vi m ento. D est es R $340
m ilhões,at é agora,apenas R $70 m i lhões f oram
gast os,em f unção de vári os equí vocos com et idos
pelos coordenadores do Program a PPG -7, que
era o program a pi loto para a R egi ão Am azônica.

É preci so que o G over no revej a essa quest ão,
sej a m ais di ligent e.Esse desenvol vim ento é possí -
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vel ,si m .Fal ou-se aqui ,no bri lhant e di scurso do
Senador Ti ão Viana,sobr e ecot urism o.O Senador
LuizO távi o abor dou esse m esm o t em a:o desenvol vi -
m ento.Tem os a f ruticul tura,a agr oindúst ria;t em os a
ver tical ização da nossa pr odução m ineral,que é ne-
gligenci ada pel o G overno e pel as gr andes em presas
que expl oram asnossas r iquezasm i nerais.A ver tica-
lização da expl oração dosnossosm i nérioscer tam en-
te irá cont ribuirm uito para a ger ação de em pr ego e
para a m elhoria do ní velde vi da da nossa popul ação.
São projetos que não af etam o m eio am biente.E a
preocupação dosgr andespaí sesr icos– dosEst ados
Unidos,paí ses da Eur opa e out ros – com o m eio am -
biente é prudent e e sensat a.Na sem ana que vem se
realizar á,aquino Senado,um sem i nário em que se-
rão debat idos os aspect os da bi otecnol ogia;vam os
abordaros t ransgêni cos,porexem pl o.

Há um a grande pr eocupação dos paí ses
desenvol vidos com a pr eser vação da Am azôni a.
Entretanto, quem cr iou, quem i nvent ou os
transgêni cos? Foi o povo da Am azôni a que os
invent ou? Então,é pr eci so que os paí ses r icos dêem
o exem plo e tom em a iniciativa de com bat er
determ inadas ações que poder ão serext rem am ente
m aléficas par a a hum anidade,par a o m eio am biente
e para o ser hum ano. Q uem i nvent ou a bom ba
atôm ica? Foio povo da Am azôni a? Não foio povo da
Am azônia.E quem est á falando aquié um al iado das
popul ações t radicionai s, das causas i ndígenas;
portanto,consi dero-m e preser vaci onista.

Estou dem onst rando que t em que haver m ai s
apoio dos paí ses desenvol vidos por que, per to da
bom ba atôm ica, o est rago feito na Am azônia é
insi gnificant e.E não def endo essa devast ação;eu a
cont est o,eu a condeno.Ent endo que o G over no tem
que at uar,si m ,nessa ár ea preser vaci onista.Nesse
sent ido,t am bém aparteeio SenadorEdi son Lobão,
aplaudindo a i niciativa do G over no com relação às
ações que o I bam a deve im plem entar nas r egião.
M asé preci so cr iaral ternativasde sobr evi vênci a para
o cabocl o e par a o próprio índio da região.

Do ponto de vi sta do desenvol vim ento ainda,a
Am azônia não pode pr esci ndir de pr ojetos de
infra-est rutura de gr ande por te.A pavi m entação de
rodovi as j á const ruídas não af eta o m eio am biente.A
nossa r egião é um a das m ais penal izadas quando se
trata de est ruturarasnossasr odovi as.O m eu Est ado,
o Am apá,at é est e m om ento – fazquat ro anose m eio
de G overno Fernando Henr ique Cardoso –,não t eve
a com placênci a do G over no no sent ido de l iberar
sequerum cent avo par a a pavi m entação da BR-156,
que é um a est rada ext rem am ente im portante do

ponto de vi sta de infra-est rutura, de t urism o, de
agricul tura e de def esa naci onal , por que une a
fronteira do nosso Paí s – o O iapoqu e – à capi taldo
Am apá,por tanto ao r io Am azonas,e ai nda faz l im ite
com a G uiana Francesa, um depar tam ento de
ultram arda Fr ança.

Nenhum centavo f oidest inado à pavi m entação
da BR-156 em quatro anose m eio de gover no!Desse
jeito,a Am azôni a não pode pr osper ar.Se não f orem
criadas novas al ternativas, se não se i nvest ir em
projetos de i nfra-est rutura,o povo da Am azôni a vai
cont inuardevast ando a r egião.É i sto que o G over no
deve ent ender : par a com bater a devast ação, é
preci so desenvol vera r egião.

E aíest á o problem a da energia elétrica,das
hidroelétricas.É cl aro que deve haver t odo aquel e
protocol o de anál ises dos pr oblem as que podem ser
cr iados com a i m plantação de um a hi droelétrica,m as
não se pode adm i tir, por exem pl o, que um a
hidroelétrica com o Tucur uí, bem no cent ro da
Am azônia,f orneça ener gia elétrica par a São Paulo,
para Porto Alegre,par a o Rio de Janei ro e par a M inas
G erais e despr eze o m eu Estado do Am apá, só
porque el e fica na m argem esquerda do r io
Am azonas.Se o G over no Feder alpr etende const ruir
um a nova hidroelétrica na r egião,em Bel o M onte,no
rio Xingu, pr óxi m o a Altam ira, que pl aneje a
transposi ção do r io Am azonas,par a atendert am bém
os M unicípios do Est ado do Par á!

O Senador Lui z O távi o consi derou aqui que
todo o Est ado do Par á est ava at endido com energia
elétrica.S.Exª,l ogicam ente,deve t eresqueci do que
a m argem esquerda do r io Am azonas, com vár ios
m unicípios per tencent es ao Est ado do Par á,ai nda
não di spõe de ener gia elétrica dur ante 24 hor as por
dia,em f unção de que negar am a transposi ção do
linhão de Tucur uí.Agor a,com a const rução dessa
nova hi droelétrica,abr e-se essa possi bilidade,par a
que osM unicípiose osEst adosda m argem esquerda
do rio Am azonas possam r eceberener gia 24 hor as
pordi a.

S r.P resi dent e,vou abrevi aro m eu di scur-
so, m enci onando que ai nda há out ros pont os
im port ant es rel at ivos à i nf ra-est rut ura, com o,
porexem pl o,as hi drovi as j á ci tadas.A H i drovi a
do M araj ó é f undam ental para o desenvol vi -
m ento do Pará e do Am apá.Seique deverá ser
abert o um canalde 22 qui lôm etros ent re as ca-
becei ras de doi s ri os e que poderá haver con-
test ação am bi ent al , m as o desenvol vi m ento
que i sso vaiproduzi rserá t ão grande e o dano
am bient alserá t ão pequeno,que real m ente se
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justi fi ca a construção da H i drovi a do M araj ó.
Faço um apel o ao M inistro Sar neyFi lho,par a que
S. Exª possa at uar, no aspect o posi tivo, par a que
essa hi drovi a possa serconst ruída.

Q uanto à área de segur ança da Am azôni a,não
há com o negara i m portânci a – venho f alando sobr e
isso – do proj eto C alha N ort e,do Si vam ,da ação do
Exérci to e da M ari nha.Q uant o à área dos di rei tos
hum anos, é pr eci so conduzi r cor retam ente um a
política de di reitos hum anos em def esa dos nossos
índios.

Preocupo- m e com a segurança da Am azôni a,
com um a eventualação m i litarna Am azôni a,com o a
anunci ada pel o G eneralPat rick Hughes,que é chef e
do órgão cent ralde i nform ação das For ças Ar m adas
am eri canas e que di sse, em abri l de 1998, no
Inst ituto de Tecnol ogia de M assachusset s,que os
Estados U ni dos poderi am intervi r m ilitarm ent e na
Am azônia. Q uando m e preocupo com i sso, não
est ou def endendo a devast ação da Am azôni a,nem
a usurpação dos di rei tos hum anos quer sej a com
rel ação aos cabl ocos,quer sej a com rel ação aos
índios, quer sej a com rel ação aos sem -t erra
pri nci palm ente.

Pori sso,dei xo a m ensagem de que o G over no
deve se debr uçar nest es quat ro aspect os
ext rem am ente relevant es par a a proteção da
Am azônia: a segur ança, o desenvol vim ento, a
preser vação e os di reitos hum anos.Se o G over no
consegui rhar m onizaresses aspect os,cer tam ente o
povo da Am azôni a futuram ente ser á m ais feliz.

M uito obr igado,Sr .Pr esi dente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana)– Concedo a

palavr a ao nobr e Senador Rober to Saturnino pel o
tem po da sessão que l he resta.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/ PSB –
RJ.Pr onunci a o segui nte discur so.Sem r evi são do
orador.) – Sr . Pr esi dente, Sr ªs e Sr s. Senador es,
quero aprovei tar est es poucos m i nutos f inais dest a
sessão de sext a-feira para dei xar aquium pr otest o
veem ente cont ra a deci são r ecent e do G over no
Federal de r etirar r ecur sos do Fundo de M ar inha
M ercant e e repassá- los ao Tesour o Nacional .

Sabem os perfeitam ente que a quest ão do
equi líbrio fiscal é de sum a i m portânci a. Nós, da
Bancada oposi cionista,não nosnegam osa par ticipar
desse esf orço.Acham os que o equi líbrio fiscalé um
fatori m portante no com bate à qual querpossi bilidade
de recr udesci m ento da inflação. Por ém , Sr.
Presi dente,não se devem r etirarr ecur sosespecí ficos
do Fundo de M ar inha M ercant e, dest inados à

indúst ria de const rução naval , à navegação, ao
desenvol vim ento da navegação com navi os de
bandei ra naci onal .Esses r ecur sos são especí ficos,
são or iundos de um adi cionalque se cobra sobre
todos os f ret es de m ercadori as t ransport adas de
im port ação para o Brasi l.

Não é por esse cor te no Fundo de M ar inha
M ercant e que se vair esol vero pr oblem a do equilíbrio
fiscal . Com isso, vai -se, si m , com toda a cer teza,
abater t odo um enorm e esforço que vem sendo
desenvol vido pel o G overno do Est ado do Rio de
Janei ro, em sua nova adm i nistração; pel os
trabalhador es or ganizados nos r espect ivos
sindicat os; pel os em presár ios do set or, cuj as
em presasest ão praticam ente desat ivadas,depoi sde
um período em que essa i ndúst ria em pregou cer ca de
40 m ilt rabalhador es.Foia m ai ori ndúst ria do Est ado
do Rio de Janei ro e a segunda m aior i ndúst ria de
const rução navaldo m undo.Essa i ndúst ria,que hoj e
se encont ra literalm ente paralisada,pr eci sa desses
recur sos, que, i nopi nadam ente, são ret irados do
Fundo de M ari nha M ercant e para supri ro cai xa do
Tesouro N aci onal .

Essa é um a deci são absol utam ente infeliz,Sr .
Presi dente.Est ou aquif azendo cor o com um protest o
dos m etalúrgicos.Seiat é que,no i nício da pr óxi m a
sem ana, el es vão r ealizar um a passeat a, um a
concent ração, às por tas do BNDES, ór gão que
adm inistra o Fundo de M ar inha M ercant e. É
inteiram ente just o esse pr otest o,essa m ani festação
de indignação da popul ação t rabalhador a –
especi alm ente,a do set or–,dos em pr esár ios e da
popul ação do Est ado com o um todo, que pr eci sa
desses em pr egos e dessa at ividade econôm i ca par a
m elhorarsua qual idade de vi da.

Portanto,dei xo aquir egistrado o m eu protest o
veem ente cont ra essa deci são absol utam ente infeliz
e – di ria – irregular do G over no Feder al, r etirando
recur sos especí ficos do Fundo de M ar inha M ercant e
para repassá- los ao Tesour o.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana) – Não há
m ais or adores i nscr itos.

A Presi dênci a lem bra ao Plenár io que a sessão
de segunda- feira, di a 7 de j unho, ser á não
del iberativa.

Nada m ais havendo a t ratar,a Pr esi dênci a vai
encer raros t rabalhos.

Está encer rada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 12 horas e 58 minutos.)
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Ata da 70ª Sessão Não Deliberativa,
em 7 de junho de 1999

1ªSessão Legislativa Ordinária da 51ªLegislatura

Presidência dos Srs.: Nabor Júnior, Lúdio Coelho,
Ramez Tebet, Mozarildo Cavalcanti e Luiz Otávio.

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 30 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (NaborJúnior)– Havendo
núm ero regim ental,declaro aberta a sessão.

SobaproteçãodeDeus,iniciam ososnossostra-
balhos.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Encer-
rou-se,sexta-feiraúltim a,oprazoparaapresentaçãode
em endasaoProjetodeLeidoSenadonº178,de1999,
deautoriadoSenadorSérgioM achado,quealteraaLei
nº4.737,de 15 de julho de 1965,que instituio Código
Eleitoral,e a Leinº9.504,de 30 de setem bro de 1997,
que estabelece norm aspara aseleições,a fim de proi-
bircoligaçõesnaseleiçõesproporcionais.

Ao projeto foiapresentada um a em enda,que vai
aoexam edaCom issãodeConstituição,JustiçaeCida-
dania.

É a seguinte a em enda recebida:

EM ENDA (de Plenário)

Oferecida ao Projeto de Lei do Se-
nado nº 178, de 1999, que altera a Lei nº
4.737, de 15 de julho de 1965, que institui
o Código Eleitoral, e a Lei nº 9.504, de 30
de setembro de 1997, que estabelece nor-
mas para as eleições, a fim de proibir coli-
gações nas eleições proporcionais.

Emenda nº 1–PLEN
Inclua-se osseguintesparágrafosao art.6º:
Art.6º.................................................................
...........................................................................
§ 1º....................................................................
§ 2º....................................................................
§ 3ºOs partidos políticos poderão reunir-se em

Federação que,após a sua constituição,e respectivo
registroperanteoTribunalSuperiorEleitoral,atuarána-
cionalm ente,inclusive na atividade parlam entar,com o
se fosse um a única agrem iação partidária,com a ga-
rantia de preservação da identidade e da autonom ia
dospartidosque a integrarem .

§ 4º A Federação de Partidos Políticos deverá
atender,no seu conjunto,com o requisito para o funcio-
nam ento legal,às exigências do art.13 da Leinº
9.096 de19desetem brode1995,apartirdaseleições
geraisde 2002.

§ 5ºOs Partidos Políticos que pretenderem reu-
nir-seem Federaçãoobedecerãoasseguintesnorm as:

I–todosintegrantesdaFederaçãodeverãopossuir
registro definitivo no TribunalSuperiorEleitoral;

II– nenhum a Federação poderá serconstituída
nostrêsm esesanterioresà data daseleiçõesnaciona-
is,e ospartidosque a integrarem deverão perm anecer
a ela filiados no m ínim o pordois anos,a contardo ato
de sua criação.

§ 6ºNa hipótese de desligam ento de um ou m ais
partidosdaFederação,am esm acontinuaráem funcio-
nam ento desde que nela perm aneçam dois ou m ais
partidos.

§ 7ºO pedido de registro da Federação de Parti-
dosdeverá serencam inhado ao TribunalSuperiorElei-
toral,acom panhado dosseguintesdocum entos:

I– cópia da resolução tom ada pela m aioria abso-
luta dos votos dos órgãos de deliberação nacionalde
cada um dospartidosintegrantesda Federação;

II– cópia do program a e estatuto com unsda Fe-
deração constituída;

III– ata da eleição do órgão de direção nacional
da Federação.

Justificação

A proibição de coligação nas eleições proporcio-
nais,previstanesteprojeto,bem com oacláusuladede-
sem penho,ou de barreira – segundo o disposto no art.
13daLeinº9.096/95–sevierem aseraplicadas,restri-
girãosubstancialm enteapossibilidadedaexistênciade
partidosm enores,criando obstáculosao seu funciona-
m ento,não apenasno âm bito do Parlam ento com o no
acesso a recursosde fundo partidário e aosórgãosde
com unicação de m assa.Acham os que o Brasil,com
um a sociedade tão com plexa e plural,deve terpartidos
que reflitam essa diversidade.
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M antidas as regras que se deseja im pornesta
reform a político-partidária,vários partidos que têm
um a história de luta em favorde um Brasilm aisdem o-
crático,voltado para a m elhoria dascondiçõessociais
de sua população,deixarão de existirno m undo políti-
co.Isso significa perda de liberdade doscidadãosque
serãoim pedidosdecontinuarem aternoParlam entoa
sua representação partidária.

Daíaalternativaqueencontram os–acriaçãoda
Federação de partidosPolíticos– para a preservação
de siglas partidárias que,poracaso,individualm ente,
não tenham possibilidade de,sem coligação partidá-
ria,atingira cham ada “cláusula de barreira”,ficando
privados de um a representação no Parlam ento.Os
partidospoderiam entãoserpreservados,m anteriam a
sua individualidade e autonom ia,m as,na eleição,a
Federação resultante de sua união teria que obedecer
ao contido no art.13 (cláusula de barreira)da Leinº
9.096de19desetem brode1995,parateroseufunci-
onam ento parlam entar.

Sala das Sessões,4 de junho de 1999.– Sena-
dorAntonio Carlos Valadares,PSB/SE.

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (NaborJúnior)– Passa-se
à lista de oradores.

Concedo a palavra ao Senador Pedro Sim on,
com o prim eiro oradorinscrito,pelo prazo de 20 m inu-
tos.

O SR. PEDRO SIMON (PM DB – RS.Pronuncia
oseguintediscurso.)–Sr.Presidente,Srs.Senadores,
m uito se tem discutido na Im prensa e nosdebatesde
rádioetelevisãosobreascom issõesparlam entaresde
inquérito,principalm ente tendo em vista decisões do
Suprem oTribunalFederalrelacionadasàaçãodaCPI.
Já tivem oso caso do ex-Presidente do Banco Central
Sr.Chico Lopes,a quem a CPIdeu voz de prisão e,
poucas horas depois,seria solto m ediante fiança de
R$300,00–precipitadam ente,porqueum ahoradepo-
isseriasoltosem pagarnada,diantedadecisãodeum
dosSrs.M inistrosdo Suprem o TribunalFederal.

Agora vem a decisão que contraria a abertura do
sigilo de um a das pessoas determ inadas pela CPI.
Penso que essa é um a questão im portante.Tem os o
m aiorrespeito pelo nosso Suprem o TribunalFederal,
que honra o Brasilpela seriedade,pela integridade,
pela capacidade de seus integrantes e pela indepen-
dência com que os m inistros vêm agindo ao longo do
tem po.Entretanto,essa é um a questão em que fica
um a interrogação.

Acredito que o episódio do Sr.Chico Lopestrou-
xe um aspecto bom para a CPI.Em todososdebates
de que participo,em rádio,jornal,televisão e universi-
dades,as pessoas sem pre defendem aquela tese de
queaCPIterm inaem pizzaporqueninguém vaiparaa
cadeia.Aindaontem tivevontadedetelefonarparaum
canalde televisão – eu estava aquiem Brasília – m as
não conseguidescobrirqualo canal.Eram quatro os
com ponentesquediscutiam m aisexatam enteisto:ins-
taura-se um a CPI, abrem -se as m anchetes, faz-se
um a discussão,um debate;ocorre um noticiário,e se-
m eia-seum asériedeexpectativas;noentanto,nãodá
em nada,porque nada acontece na CPI.Fiqueicom
vontade de telefonarpara a televisão para dizerexata-
m ente o que m uitasvezesvenho dizendo:não só não
com pete à CPIm andarninguém para a cadeia,com o
tam bém não com pete à CPIdenunciar alguém .No
caso do Sr.Chico Lopes foidiferente:a voz de prisão
foidada porque ele se recusou a depor.M as,em tese,
pensarque com o conclusão da CPIalguém vaipara a
cadeia é errado.

O que a CPIpode fazer– e fez– é m aisdo que
colocaralguém na cadeia.Cassaro m andato de um
presidente da República.Pode e cassou.Foia CPIdo
impeachment,do Sr.Collor.A CPIpode cassar o
m andato de Parlam entares e cassou m ais de dez na
CPIdoOrçam ento,nocasodosanões.A CPIconcluiu
o impeachment de Fernando Collor,cassou o seu
m andato de Presidente da República e o dos Parla-
m entares. Integreias duas com issões. Havia um a
m ontanha de docum entos que foram m andados
para a Procuradoria-G eralda República.Se não
aconteceu nada e se ninguém foiprocessado,con-
denado ou absolvido,vam os perguntarao Procu-
rador-G eralda República e ao próprio Suprem o.O
Procurador-G eralda República pode denunciar,
ou não denunciare dizerque não há nada.M as o
que ele vem fazendo é deixarna gaveta – o que é
grave.

H á um projeto de leido SenadorR am ez
Tebet, que vam os votar – creio – im ediata-
m ente.Trata-se de um a determ inação que já
veio da C PIdos Precatórios,cujo R elator,ex-
traordinário, foio Senador R oberto R equião,
que teve coragem de apontar as m aiores de-
núncias, envolvendo G overnadores, envol-
vendo prefeitos,envolvendo hom ens de ban-
co,envolvendo gente im portante,e que está
lá na gaveta do Procurador.

N aquela CPIfoiaprovada um a proposta no
sentido de que,com relação a conclusão de CPIen-
viada adiante,o Procurador,o Delegado,o Juiz,o
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Tribunal,têm a obrigação de apreciá-la,de
decidir sobre ela im ediatam ente.O proces-
so não pode entrarna fila nem ficarna gave-
ta.N ão pode um delegado de polícia,ou um
juiz,ou um procurador,ou um tribunal,dizer:“Tenho
m uita coisa para fazer.Essa está lá no fim da fila”.
Além disso,nãopodeoProcuradordeixaroprocesso
na gaveta,porque a decisão tem que sertom ada.Foi
exatam ente isso que aconteceu no debate de ontem
na televisão.Ora,um a CPIm onopoliza a sociedade.
A sociedade acom panha o debate,acom panha a dis-
cussão,tom a conhecim ento dosfatos,e é im portante
que haja um a conseqüência.O que acontece é que
talconseqüência,que é a conclusão da CPI,saina
m anchete do jornal,m as no dia seguinte m orre,não
se fala m ais dela,acabou a CPI.E fica na gaveta do
Procurador.O ProcuradoreoTribunalnãotêm aobri-
gação de decidir,condenando,com o a CPIconde-
nou.Podem até discordar,divergire protestarcontra
adecisãodaCPIedizerqueelaerrou,quefoiparcial,
foiinjurídica,foiisso e aquilo;o que não pode é enga-
vetar.

Esse preceito não existia,e,infelizm ente,no
Brasiléprecisohaveranorm aescritaem esm oassim
praticam enteninguém acum pre.A Inglaterranãotem
constituição escrita,m as se am anhã a rainha,em
juízo,disser:“Quero os m eus direitos porque quem
m anda sou eu.Onde dizque o reinão m anda e quem
m anda é o Parlam ento e o Prim eiro-M inistro”? É a
tradição,é a história.

No Brasilprecisa estarescrito e m esm o escrito
não significa m uita coisa.Vam os colocarno papel,
vam os determ inar que decisões de CPI,
obrigatoriam ente,terão conseqüências im ediatas.O
Procurador tem que apurar e o Tribunaltem que
decidir.Essa para m im é um a questão fundam ental.
Entendo a com plexidade que há na sociedade
brasileira.Entendo a diferença que há entre a CPIe a
Justiça de m odo geral. Não há com o deixar de
discutir,e estam os apurando na CPIdo Judiciário
coisas graves,diga-se de passagem ,m as o m ais
grave é a Justiça que não anda,é a Justiça que
dem ora,aJustiçaqueélenta,poisquandoaJustiçaé
lenta não há justiça.E a culpa não é do Judiciário;a
culpa é, m uitas vezes, do Congresso Nacional,
porque som os nós que fazem os as leis, nós que
legislam os.E,legislando,nós som os responsáveis,
em grande parte,pelo andam ento do Judiciário.Nós
precisam os ter a coragem de olhar o processo
legislativo,de olhar as fórm ulas que aliexistem e
tom aras decisões.Há algum as que deixam a gente
com um a interrogação trem enda.

O Suprem o Tribunal, pela m aioria de seus
m em bros, defende a tese de que, tom ada
determ inada decisão, a m atéria está julgada e
nenhum juiz de nenhum tribunal pode decidir
diferentem ente;tem que acom panhara decisão do
Suprem o.É um a decisão delicada,Sr.Presidente.
Hoje, que estou decidindo a m atéria, fico num a
espécie de m eio-term o. Acho que a súm ula
vinculante do Suprem o determ inar a cessação de
qualquerdebate...

Algunsjuízesdizem :“Vam osficarsem cérebro.
Não haverá m aispensam ento jurídico no Brasil.Não
haverá m ais debate.Nós não vam os m ais avançar.
Nós vam os ficar aqui esperando a decisão do
Suprem o.E,tom ada a decisão do Suprem o – nós já
tem os um a série de fax,um a série de publicações,
um aapósaoutra–,sóvam osdizer:‘Deacordocom a
decisão núm ero tal,assim e assim ,está tom ada a
decisão’.”

Ninguém m ais vaicriar.É delicado isso.M as,
m esm o assim , penso que essa questão deve ser
discutida. Eu m e inclino a colocar na m esa da
discussão a tese de que súm ula vinculante deve ter
duas condicionantes. Prim eiro, deve ser aprovada
pordois terços ou m ais do Suprem o TribunalFederal;
segundo,deve passarpelo Senado Federal.

A decisão da súm ula vinculante passa pela
m aioria qualificada do Suprem o TribunalFederal,e
vem à hom ologação do Senado Federal,porque a
m atéria é tão grave,é tão séria,é tão im portante,que
nãopodedeixarvestígiodequeelafoiabsolutam ente
necessária e indispensável.

Com o projeto do SenadorRam ez Tebet,que
m e honra com sua presença,ao qualterm ineide fa-
zerreferência,com asdecisões,com oprevêS.Exª,o
Procuradore a Justiça não têm com o não continuaro
processo.Isso não querdizer– repito – que têm de
aceitarasdecisõesdaCPI.Podem rejeitá-las,podem
im pugná-las,podem criticá-las,podem arquivá-las,
podem fazero que bem entenderem ;o que não po-
dem é engavetá-las. Não podem engavetá-las e
não podem colocá-las fim da fila,alegando que o
JuizouoProcuradortêm m ilprocessosparaapreci-
ar,porisso,esse vaificarno fim da fila.

O ntem assistia um debate na televisão
sobre C PIe conteiaté trezentos para não te-
lefonar,para não m e introm eter.Eu queria te-
lefonarpara dizerexatam ente que eles esta-
vam com etendo um equívoco. D iziam que
ninguém vaipara a cadeia,que a C PIem pol-
ga,provoca m anchetes nos jornais e não sei
m ais o quê.Term ina a C PI,e não acontece
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nada.Aívicom o é dura a realidade,porque,
na verdade,eles têm razão.U m a C PIocupa
todas as m anchetes de rádio,jornale televisão,
em polga,saem as suas conclusões,que aparecem
nas m anchetes,e,depois,term inada a CPI,nada
acontece.E,aí,se o Senhorprocuradornão quer,
com o não quis na CPIdos anões do orçam ento,fica
nagaveta.Estálá,então,eninguém entendeatéhoje
com o aquele cidadão da Bahia,aquele deputado que
ganhou 400 vezes na loteria esportiva,e dizia que
Deusestavadoladodele,com oqueatéagoranãofoi
processado.Ele não foiprocessado.

Isso não pode continuar.
Quanto ao projeto de lei do ilustre Prim eiro

Vice-Presidente desta Casa,nosso querido am igo do
Rio Grande do Norte,penso que devem os analisá-lo
com m uita profundidade. Ele diz que, tirando os
M inistros vitalícios, que não há o que discutir, os
cargos cujo preenchim ento dependem de voto de
confiança do Senado, com o os de presidente do
Banco Centrale de Procurador-Geralda República,
pode receberum voto de desconfiança de doisterços
dos Senadores para que saia de lá. Quem tem
autoridade para colocar tem autoridade para tirar.
Não é o caso de m inistros vitalícios.Isso é outra
coisa;é outra instituição.M asé claro que existe,nos
casosdem andatocom tem podeterm inado,um atese
a serdiscutida.

Virá,dentro de um ou dois m eses – e já quero
até deixarclaro aquina tribuna o que vou pedir–,à
Com issão de Constituição,Justiça e Cidadania,para
sabatina, o nom e o futuro Procurador-Geral da
República.InterpelareiS.Exª nesse sentido.Estou
fazendo um levantam ento de todasasúltim asCPIe,
antes de votar,quero saber o que aconteceu com
cada um a das pessoas alidenunciadas.O que se
fez? Foi dado um despacho dizendo que está
arquivado porque não há provas? Tudo bem .Tudo
bem porque, ao m enos, tom ou-se um a decisão.
Posso divergir,m as tom ou-se um a decisão.Baixou
em diligência? Onde é que está a diligência? Está na
gaveta? Porque está na gaveta?

Assim ,para que eu possa daro voto favorável
ao futuro Procurador-Geralda República,S.Exªterá
que assum ir o com prom isso,perante a Com issão,
com o projeto do SenadorRam ezTebet.No futuro,S.
Exª vai cum prir, com prioridade absoluta, as
conclusões apontadas por um a Com issão
Parlam entarde Inquérito.

O Sr. Ramez Tebet (PM DB – M S)– V.Exªm e
perm ite um aparte,nobre SenadorPedro Sim on?

O SR. PEDRO SIMON (PM DB –RS)–Poisnão,
nobre SenadorRam ezTebet.

O Sr. Ramez Tebet (PM DB – M S)– Senador
Pedro Sim on, a presença de V. Exª na tribuna é
sem pre um ensinam ento,pela experiência,pela alta
vivência que tem e pela com petência.V.Exªtem sido
generoso com seu colega ao dizerque o projeto que
prioriza as conclusões da Com issão Parlam entarde
Inquérito,perante asdem aisinstituições,é de m inha
autoria.A iniciativa foim inha,m as,com o coube a V.
Exª relatar a m atéria, com a fidalguia que o
caracteriza,V.Exª procurou-m e para aperfeiçoaro
projeto.Chegam os,então,à conclusão de que só
com um projeto substitutivo é que poderia a m inha
iniciativa encontrarguarida.V.Exªnão quis assinar
sozinho para não tom ar conta do projeto. V. Exª,
assim ,deferiuaoseucolegadeM atoGrossodoSula
oportunidade de assinar,junto com V.Exª,o projeto
substitutivo, que, realm ente, de acordo com o
pronunciam ento de V. Exª, está na direção
certíssim a,m ostrando o que é um a CPI,m ostrando
que aqui só investigam os. E este, o grande
ensinam ento desta Casa,o grande valorda CPI,qual
seja,o de que ascoisas,quando são feitasdentro do
PoderLegislativo,dentro do Senado da República,
são pordem aistransparentes.Toda a sociedade está
acom panhando o trabalho de um a Com issão
Parlam entarde Inquérito;toda a sociedade brasileira
está sabendo o que ela é,o que já é um grande
ensinam ento.Isto,porsisó,já faz com que ela não
“term ine em pizza”.Por quê? Porque a sociedade
passa a cobraros resultados.E,com esse projeto,
que é de nossa autoria – sua e m inha –,tenho a
certeza que nada poderá “darem pizza”neste País,
ainda m ais porque a sociedade está a nos
im pulsionar;o cidadão está a vigiaros seus hom ens
públicos, exigindo o aperfeiçoam ento das
instituições. Queria, assim , entrar no seu
pronunciam ento para,fazendo justiça,dizerque V.
Exªestá sendo m odesto;V.Exªestá atribuindo a m im
o que a nós dois pertence e que não querem os que
fique só para nós,tenho certeza,m as que redunde
em favorde toda a sociedade brasileira.Felicito V.
Exª.

O SR. PEDRO SIMON (PM DB – RS)– V.Exªé
brilhante.Realm ente,sem pre que lhe concedo um
aparte,aprendo e fico satisfeito.Desta vez,contudo,arre-
pendi-medehaverlheconcedidooaparte,pordesnecessá-
rio.Ainiciativaésua;oprojetoéseu;quem teveacompetên-
ciadeapresentá-lofoiV.Exª.A questãodeum informeregi-
mentalamaisouamenosnãoimporta.O queimportaéque
oseuprojetoseráaprovadoporunanim idadee,com isso,
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m udarem os essa circunstância,que não pode conti-
nuar.Repito:não pode continuar!

Perdoe-m e o Sr. Procurador-Geral da
República; perdoem -m e os Srs. policiais;
perdoem -m e os Srs. juizes; perdoem -m e os Srs.
m em bros dos Tribunais,m as não pode a decisão de
um a CPIficarna gaveta,nem que seja porque o juiz
tem m uito o que fazer.Ela tem que serpriorizada.Se
ela foivotada pela m aioria esm agadora da Câm ara
ou do Senado, ou do Congresso Nacional, essa
decisão deve serpriorizada.

M as,Sr.Presidente,vou além .As CPIs,nos
últim os dez anos,têm sido,das instituições,a m ais
im portante da política brasileira – Executivo,
Legislativo e Judiciário.Talvezseja,hoje,o setorque
m ais funcione com o a sociedade brasileira gostaria
de ver funcionando – as CPIs do Congresso
Nacional, da Câm ara ou do Senado Federal.
Perdoem -m eafaltadem odéstia,m asprincipalm ente
asCPIsdo Senado Federale do Congresso Nacional
têm agido com correção, com seriedade, com
dignidade,buscando apurarascausas.

Tenho um projeto,Sr.Presidente,que term ina
com um a fase processual.Esta,na m inha opinião,a
m aiorresponsávelpelo brutalatraso na apuração da
verdade.

O Brasilinteiro parou,Sr.Presidente,para ver
aquele caso,ocorrido no Rio de Janeiro,do auxiliar
de enferm agem que m atou m ais de cem pessoas
doentes,em estado term inal,com a justificativa de
que estaria praticando caridade. Na realidade,
ganhava de um a agência funerária R$100,00 por
pessoa m orta. Se a pessoa doente tivesse sido
atropelada e possuísse apólice de seguro de vida,o
auxiliarde enferm agem ganhava R$1.000,00.M atou,
assim ,cem pessoas,tendo confessado o delito no
inquérito policial. Agora, o caso se encontra na
Justiça.O acusado,então,ao deporperante o Juiz,
declarou que não m atara ninguém ,que confessara
depois de apanhar, de ser violentado, de ser
am eaçado de m orte,de serforçado.A prova policial
nãovalenadanoBrasil;oquevaleéaprovajudicial.

Se fosse na Alem anha,na Itália,nos Estados
Unidos,com o prim eiro depoim ento já se iniciava o
processo,que seria um só,pois lá a polícia trabalha
junto com a prom otoria,com a procuradoria e com a
justiça.Na m esm a hora estaria alio procurador,o
prom otor, acom panhando o acusado, dizendo-lhe
que atentasse para o que ia dizer,porque tudo o que
dissesse poderia ser usado contra ele no tribunal.
Esta, a cena que vem os nos film es am ericanos.
Havendo um crim e,vêm o inspetor de polícia e o

prom otor,colocam as algem as e,na m esm a hora,
fazem ointerrogatório,conduzindooindiciadoaojuiz,
que determ inará ou não a prisão do acusado.Lá se
procede dessa form a porque é um processo só.

No Brasil, acontecem casos com o o
assassinato de PC Fariase de sua noiva.Vim a esta
tribunanodiaseguinteaoacontecidoparadizerqueo
Governo Federaltinha a obrigação de intervir;que
não podia deixar o caso nas m ãos da Polícia de
Alagoas, que estava por dem ais com prom etida,
havendo, inclusive, um a série de inform ações, as
m aisgraves,com relação a todo o sistem a judiciário,
policialm ilitare até judicialde Alagoas.Deixaram as
coisasacontecerem .

Agora,não seiquanto tem po depois,chegam à
conclusão,óbvia,porque o bom senso,a lógica,o
racionaljá o diziam ,que a sua nam orada não tinha
razões para m atá-lo.Isso não tinha nenhum a lógica,
m esm o que,estando apaixonada,ela soubesse que
ele iria largá-la.Porque ela iria m atara sua fonte de
renda? Não tinha lógica nenhum a. M as a polícia
chegou à conclusão de que a nam orada m atou o Sr.
PC Fariase,depois,suicidou-se.Agora,com eçam os
tudo do zero,com eçam os todo o processo.Não sei
quantas pessoas trem endam ente im portantes já
m orreram assassinadas.Espero que o cabo ou o
sargento responsável pela segurança do Sr. PC
Farias,que será ouvido e é m uito im portante,não
desapareça até a hora de depor.

Essas coisas aconteceram porque no Brasilhá
o taldo inquérito policial,que não tem valorde prova
na Justiça, a não ser de indício. Quando a
testem unha ou o réu vaidepor na Justiça,m eses
depois,jásepassoum uitotem poenãohám aisprova
nenhum a.Isso tem que serfeito e é responsabilidade
nossa. Vam os ter que chegar a um acerto com
relação aos atritos entre os delegados e os
prom otores. A polícia judiciária tem que falar e
debatercom a Polícia Civile m ostrarque está certo
que o delegado perca o com ando que tem hoje do
processo policial,deixando de sero dono exclusivo
do processo. Em com pensação, aum entará a sua
capacidade, a com petência, a seriedade e a
credibilidade,pois será um grande processo em que
ele será um a parte trem endam ente im portante.

Essa é um a responsabilidade nossa. Não
adianta cobrarm os do Judiciário que a pessoa decla-
rou,que confessou que m atou m ais de 100 e agora
nada tem valor.Nada tem valorporque a pessoa de-
clarouissonapolíciaeoquevaleéoqueeledeclarou
na Justiça.E na Justiça ele declarou que declarou na
Políciasob pressão; que apanhou, foi esbofe-
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teado,am eaçado de m orte,seilá o quê,porisso deu
aquela declaração.Isso é o que tem os de fazerno
aperfeiçoam ento do processo judiciário brasileiro.

Há m uitascoisasque o Judiciário deve e precisa
fazere tem de nos orientar.Acho que um a certa eiva
decium ezinhoaparece,tentandoassim desm otivarou
descredenciara CPI,não fica bem e não é bom para
ninguém ,nem paranós,nem paraoBrasil,nem parao
Judiciário

Posso entrarno debate jurídico,m asfico aquina
tradição.É datradiçãoqueaCPIpodeabrirascontas,
o sigilo bancário daspessoasque estão envolvidas.É
datradiçãoquepode,eolhaquetenho40anosdevida
pública.Nesses 40 de vida pública,não conheço ne-
nhum caso,na Assem bléia Legislativa,ou Rio Grande
do Sulou neste Senado,em que tenham osnosenvol-
vido,brincado com a honra ou com a dignidade de al-
guém .Nãoconheçonenhum casoem quesetenhadito:
“Olha lá a irresponsabilidade daquela CPI.M exeu nas
contasdo fulano,brincou com a dignidade de beltrano e
olha o que aconteceu”.

Proibirisso?Proibiragoraquetom em osconheci-
m ento dascontasdo ex-presidente do Banco Central,
porexem plo,eu não entendo.É nosso direito e tem os
a obrigação de fazerisso.Proibirde verm osascontas
do Sr.Salvatore Cacciolla,quando todas as inform a-
çõessãoum asobreum acifraenorm ededinheiroque
elem andouparaoexteriornaquelesdiasem querece-
beuodinheirodoBancoCentral,parece-m eum absur-
do sem precedente.

É um direito que nós tem os.Podem os perder
esse direito lá adiante,quando o Judiciário estiverfun-
cionandocom odeve.Láadiante,quandoacontecerno
Judiciário brasileiro o que acontece no Judiciário euro-
peu ou am ericano.Fraudou o im posto de renda? Vai
para a cadeia!Na cadeia,ele fica.Para responderao
processoem liberdade,elepaga.M uitasvezes,háaté
injustiça.Paga m uito m ais do que deve porque estão
lhecobrandoerradam ente,m aselepaga.Responderá
em liberdade,ganhaelhedevolvem odinheiro.NaEu-
ropa,na Itália,não há crim e m aiordo que a sonega-
ção,doquebotaram ãonodinheiropúblico.Agora,no
Brasil,onde se ganha,a qualquerm om ento,um a lim i-
nare onde,a não serladrão de galinha,ninguém está
na cadeia,im pedirque avancem osexatam ente num a
hora em que estam osagindo no setorm aisprivilegia-
do da história do País,o sistem a financeiro,im pedir
queseabram ascontasporqueaspessoassãoim por-
tantes,porque é o Sr.Francisco Lopes ou se alguém
do sistem a financeiro parece-m e grave e profunda-
m ente equivocado.

Achoque,tirandoam áinterpretaçãoqueinclusi-
vealgunsform adoresdeopiniãofazem daCPI,deque
CPIgeralm ente se transform a em “pizza”,às vezes
acontece isso.Term inou de acontecerem São Paulo.
A Câm ara de Vereadores estava tentando provara
corrupção,e estava m esm o provando,m as,lá pelas
tantas,com o envolvia prefeito,ex-prefeito e vereador,
term inou em “pizza”.Deram 48 horaspara a CPIcon-
cluiro seu trabalho.Term inou em “pizza”.É um escân-
dalo!

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior. Fazendo
soara cam painha.)– Nobre SenadorPedro Sim on,a
M esa pede que V.Exªconclua seu pronunciam ento,
pois já ultrapassou 12 m inutos do tem po que lhe era
destinado.

O SR. PEDRO SIMON (PM DB – RS)– Já o es-
tou concluindo,Sr.Presidente.Term inou em “pizza”.
FoicrueloqueaCâm aradeVereadoresdeSãoPaulo
fez.A Câm ara de Vereadoresda m aiorcidade do Bra-
sil,da cidade m aisim portante do Brasil,não tinha o di-
reito de fazero que fez.Podia até decidir,votar,julgar,
arquivar,fazero que bem entendesse,m as não con-
cluir,engavetar.Aliterm inou em pizza.Todas as críti-
casque estão sendo feitasà decisão Câm ara dosVe-
readoresde São Paulo são m erecidas,porque alio in-
teressedeum com ointeressedeoutrosesom aram e,
então,arquivaram o processo.

M as dizerque term ina em pizza,quando nós fi-
zem os o que nós devíam os,com o o vem fazendo o
Senado nos últim os tem pos,concluindo e apontando
osresponsáveis,e fica em algum a gaveta do Procura-
dordaJustiça?Não,aínãoterm inaem pizza.Irritar-se
com a CPI,quereralterá-la,m odificá-la,dim inuiros
seus poderes porque acontece isso,não é o ideal;o
idealé que o Judiciário tenha poderesrealm ente qua-
setãofortesquantoosnossos,paraentenderm osque
leié para valer,m as para rico tam bém ,não apenas
para pobre.

E com alegria concluo,Sr.Presidente.A Justiça
do Rio Grande do Sulenviou cópia à Com issão que
estuda a reform a do Judiciário.Eisa proposta dosjuí-
zes do Rio Grande do Sul:parlam entar,juiz,quem
m exe com o dinheiro público,não deve terdireito a si-
gilobancário.É aJustiçadoRioGrandedoSul.sãoos
juízesdoRioGrandedoSulquefazem essaproposta,
para m ostrarque quem m exe com a coisa pública as-
sum e um com prom isso,é superior.

Sou Senador,tenho im unidade,m as não posso
terdireito a m inhas contas fechadas,direito a usar
da m inha im unidade para esconderm eu dinheiro.
Isso é um ônus,Sr.Presidente,é o que pago para
estaraquinestatribuna.Não se podem exerno sigi-
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lobancáriodeum operário,deum bancário,deum tra-
balhador,de um em presário.M as ele,Secretário da
Fazenda,Diretordo Banco Central,Vereador,Depu-
tado,Governador,M inistro,Senador,aíele aceitou.
Foielequeaceitouocargo.Eletem queserum acria-
tura insuspeita;sua vida,um livro aberto.

Esse é o projeto – de m inha autoria – que
aprovam os,Sr.Presidente.O Senado já o aprovou.
Está na gaveta da Câm ara dosDeputados– lá se vai
um bocadodetem po.Foiaprovadopelaunanim idade
do Senado e se encontra,há um bocado de tem po,
em um a das gavetas – parece-m e que na sexta,não
na cesta de lixo,m as na sexta gaveta – da Câm ara
dosDeputados.

M uito obrigado.

O SR. PRESIDENTE(NaborJúnior)– Concedo
a palavra ao nobre SenadorLuizOtávio,porperm uta
com o Senador Luiz Estevão,pelo prazo de vinte
m inutos.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA.Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente,Srªs e Srs.Senadores,desde sábado,o
PresidenteFernandoHenrique,com oGovernadordo
Am azonas, Am azonino M endes, nosso preclaro
SenadorGilbertoM estrinhoeoM inistroSarneyFilho,
estão na reserva de M am irauá,em Alvarães,vizinho
a Tefé,dentro da selva am azônica,onde participaram
de um a solenidade das m ais im portantes para a
Região Am azônica. Iniciou-se lá um centro de
pesquisa nos m oldes do m useu Em ílio Goeldi,no
Estado do Pará, m useu esse que funciona
m agnificam ente há m uitose m uitosanos.

A partirde agora,as pesquisas serão feitas por
esse instituto,pelo M inistério do M eio Am biente,com
acom panham ento do M inistério da Ciência e
Tecnologia. Os cientistas desse instituto serão
responsáveis pelo equilíbrio am biental, pela
m anutenção da nossa floresta am azônica e, ao
m esm o tem po,serão responsáveis pelas vida dos
am azônidas ao m anterem esse equilíbrio ecológico
de m aneira científica.

É im portante, neste m om ento, lem brar as
Organizaçõesnão Governam entais– ONG,que,com
m uita histeria,pretendem serm aisrealistasdo que o
reina nossa Am azônia.Porisso,há um a dificuldade
m uito grande em estabelecerum entendim ento com
essasorganizações.

Não se pode pensar na Am azônia, no seu
equilíbrio ecológico, na sua biodiversidade e nos
recursos naturais,esquecendo-se de que lá tam bém
existeum povo,existem sereshum anos,existegente

na região am azônica,os am azônidas que tam bém
são brasileiros.

As organizações são capitaneadas pelos
noticiários da Im prensa.O Greenpeace,a propósito,
fará um a base lá na Am azônia;terá um navio próprio,
para,além de vigiaras nossas fronteiras,as nossas
riquezas,tam bém interferirno equilíbrio ecológico e
nos nossos recursos,nas nossas riquezas.Deixo o
m eu alerta: por aí, não! Não se pode pensar na
Am azônia apenas com o o pulm ão do m undo,com o
reserva m ineralou com o um a grande biodiversidade,
esquecendo-sedosm ilhõesdebrasileirosquevivem na
região e precisam sustentarsuasfam ílias.

De nada adiantam esses m odism os e essa
form a forte de tentar intim idar. A m im , não vão
intim idar!Aocontrário:com oelesvãoláfiscalizar,nós
os fiscalizarem os tam bém . Com a população que
existe lá, acom panharem os pari passu suas
operaçõese sua vida.

É im portantedizerqueoIbam aeoM inistériodo
M eio Am biente têm sem pre procurado ouvir essas
instituições – e com razão. Só que não se pode
pensarque apenas eles dizem a verdade e apenas
eles se preocupam com a hum anidade. Da
hum anidade tam bém fazem parte osam azônidas,os
brasileiros.

Há váriosprojetos,principalm ente no Estado do
Pará.Nossas hidrovias,porserem naturais,porse-
rem a via própria,poratenderem a população ribeiri-
nha e a população do interior,têm sido cantadas em
versoeprosadurantedécadas.M asagora,noGoverno
Alm irGabriel,no Governo Fernando Henrique,deu-se
prioridade à interiorização de nossas vias,que esta-
belecerão um desenvolvim ento harm ônico ao possi-
bilitarem o escoam ento da produção.A hidrovia Ara-
guaia–Tocantins,conhecida de todos,está em fase
de projeto,de levantam ento financeiro.No Orçam en-
to da União,há um a parcela destinada ao estudo de
sua viabilidade para o conseqüente início das obras.
AseclusasdeTucuruí,quevãodarotráfegoaessahi-
drovia,estão em fase inicialde construção.A hidrovia
doM arajócortaráaIlhadeM arajó,dim inuindoem 180
quilôm etroso percurso de Belém ,capitaldo Pará,até
a cidade de M acapá,capitaldo Am apá.Isso possibili-
tará à região Norte um a via de com unicação e de
transportecom oCaribe.Alcançarem os,assim ,oOce-
ano Pacífico e atingirem os m ercados asiáti-
cos,o que significará um im pulso desenvol-
vim entista para a região, com geração de
em pregos e de renda. É im portante dizer
que,aos m oldes dos projetos degrandesinves-
tim entos,os preços são com patíveis com a realidade
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do nosso Estado e do nosso País.Tanto é assim que
há um a parceria entre o Governo do Estado e o Go-
verno Federalpara que,porinterm édio dessa hidro-
via,que ligará a Ilha de M arajó – o m aiorarquipélago
do Brasile um dos m aiores do m undo – a outras re-
giões,estabeleça-se acesso ao Oceano Pacífico.

E háum aspectointeressante.O projetoestáno
Ibam ahám aisdetrêsanos.Nãohaviaanecessidade
deeleirparaoIbam aporqueaIlhadeM arajóélitoral
e é território do Estado do Pará.No entanto,porforça
do hábito e porsua im portância,o Ibam a recebeu o
projeto,m asaté agora não o liberou.

Tivem os um a audiência com o M inistro Sarney
Filho e o Governador do Pará, Alm ir Gabriel. Na
ocasião,o M inistro colocou-se à disposição,dizendo
que dará prioridade a essa grande obra,tendo em
vista sua im portância para o Pará,o Am apá e para a
Am azônia.

A propósito,m encionou-se durante a audiência
a volta da atividade das Organizações não
Governam entais e dos am bientalistas, que, com o
sem pre, com sua histeria, tentam tolher o
desenvolvim ento e o crescim ento da nossa região.A
nossa região que,ao longo de tantos e tantos anos,
de tantas e tantas décadas,apenas participa com o
extrativism o, contribui para dar condição política,
econôm ica e financeira positiva na balança
com ercial,cooperando com osnossosm aisde US$2
bilhõesporano para o Brasil.

Porém ,faço questão de dizera essessenhores
que, ao estabelecerm os um a parceria e um
entendim ento, tem os o prazer e a satisfação de
sem pre dialogar.Estam os com um a porta aberta e
um canalde com unicação com as organizações
não-governam entaisque trabalham com a finalidade
de preservar o m eio am biente.M as não podem os
esquecerque,além da flora e da fauna am azônica,lá
existem pessoas– brasileiros,am azônidascom o nós
– em quantidade bastante expressiva. Alguns
m ilhõesde brasileirosestão lá e precisam sobreviver
e instituiressa parceria com o m eio am biente para
que haja possibilidade de alicriarseusfilhos.

Ainda com relação à hidrovia,existe lá a Hidro-
viadoCapim ,queestabelecerátam bém um m odo de
transportem uitom aisbaratoeeconôm ico,sem poluir
nem agrediro m eio am biente.Só para darum exem-
plo,um a balsa de m iltoneladas pode transportaro
equivalentea40carretasdecargaconvencional.São
44cam inhões–idaevolta–quefazem essepercurso
e que,com certeza,gerarão um a dificuldade m uito
grande,agredindoom eioam bienteecausandopolui-
ção.

Então,quantoaom eiodetransportehidroviário,
para nós,o rio é a rua.Existe não só lá,com o em to-
dos os países desenvolvidos.Todos os países avan-
çadostêm a possibilidade de explorarcom capacida-
de,com com petência,com tecnologiasuashidrovias.
No nosso caso,a Hidrovia do Capim vaifazercom
quegrandepartedaquelaáreadeterrasdegradadas,
hoje sem utilidade,seja aproveitada no plantio da
soja.Osgrãospoderão sertransportadosem hidrovi-
as,com ofretem uitom aisbarato,gerandoem pregoe
renda para a construção naval.

Faço,a propósito,um registro de que,na sex-
ta-feirapróxim apassada,oSenadorRobertoSaturni-
no tam bém fezum a série de com entáriose um a críti-
ca bastante construtiva com relação à construção na-
valno Rio de Janeiro.Na Am azônia,nossa situação
tam bém é a m esm a.Tem osm aisde 60 m ilem barca-
çõeslegalizadas,totalizandoum percentualdequase
100m ilem barcaçõesaotodonaregiãoam azônica.E
éessem ovim entodeidaevindadepessoas,dem er-
cadoriasquerealm entedãooportunidadeparanosso
Estado,paraofatodenossaregiãoservoltadaparaa
água.

O Sr. Ramez Tebet (PM DB – M S) – Conce-
de-m e V.Exªum aparte?

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA)– Com a pala-
vra V.Exª.

O Sr. Ramez Tebet (PM DB – M S)– Senador
Luiz Otávio, quero cum prim entar V. Exª por estar
abordando o tem a nesta tribuna.Em últim a análise,
este tem a,apesarde estarsendo focalizado especifi-
cam ente com relação a um a região tão bem repre-
sentada nesta Casa porV.Exª,diz respeito a todo o
Brasilporque essa é um a das riquezas do nosso
País.O Brasilé um país banhado de água portodos
os lados.Os rios estão aía favoreceresse m eio de
transporte altam ente salutar para a econom ia de
nosso País.O fato de V.Exªse referira organizações
não-governam entais que estão agindo na região e
em todooBrasiléalgodem uitonatural,m asprecisa-
m osentendere adotarcom o filosofia a adaptação da
em barcaçãoaorio.Desdequenãom udem osocurso
dele,procurem ospreservara natureza,ajudarnaqui-
lo que Deusdeu de bom para este País.Tem osé que
aproveitar o potencial,o cam inho das águas para
transportarasriquezas do Brasil.No m eu Estado,
o M ato G rosso do Sul,tem os o rio Paraguai,que
é navegável.O SenadorLúdio Coelho,que presi-
de osnossostrabalhos,conhece m uito bem a re-
gião e m uito m elhordo que eu.E sabem os que
aquelerioéutilizado para a navegação há m uito
anos,é secular,de sorte que lá enfrentam os essa
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resistência,m asestam osdispostosaadotarafiloso-
fia de adaptação da em barcação ao curso natural
dos rios.Fazendo isso,acredito que o Brasilnão
pode desperdiçaressa oportunidade.Tem osnoBra-
silo transporte hidroviário pela navegabilidade dos
nossosrios,asnossasrodoviasqueprecisam ,nom í-
nim o,serconservadas porque estão em estado la-
m entável, conform e todos sabem os. E reconhece
issoopróprioM inistroEliseuPadilha,queestáfazen-
do um esforço grandioso para conservá-las.Tem os
tam bém o transporte ferroviário,que está abandona-
do no País,está relegado a segundo plano,não hou-
vesse,porexem plo,aquele fato auspicioso,que,na
sem ana passada,anuncieida tribuna,que foia inau-
guração da Ferronorte,num percurso de 310 quilô-
m etros,lá no m eu Estado.Trata-se de um a ferrovia
m oderníssim a,que vaiincorporarao sistem a produti-
vo do Brasil50 m ilhões de hectares.V.Exªestá de
parabéns.Ninguém podeconheceraregiãodeV.Exª
se não conhecer a em barcação,preservá-la,ajus-
tá-la,para que o serhum ano possa levarum a vida
m aiscondigna,um a vida m aisdecente.Esse é o de-
verde todos nós,sem agredira natureza.É isto que
devem osbuscarfazer:protegera natureza,m assem
deixarde utilizaresses recursos em favorda econo-
m ia do País,sob pena de ficarm osaícom osnossos
produtos sem condições de com petitividade no m er-
cado internacional.Cum prim ento V.Exª.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA)– Agradeço o
apartedeV.Exª,SenadorRam ezTebet,eoincluoem
m eu pronunciam ento.

A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC) –
Concede-m e V.Exªum aparte?

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA)– Concedo o
aparte à Senadora M arina Silva,da nossa região,
Líderda Bancada de Oposição desta Casa.

A Srª Marina Silva(Bloco/PT – AC)– Agradeço
a V.Exªpela oportunidade do aparte.Estam osviven-
do,digam os assim ,o início desta sem ana após ter-
m osvivenciadoaSem anadoM eioAm biente,cujodia
culm inante foio dia 5.E em todasascom em orações
realizadasno País,com certeza,apreocupaçãocom a
questão da preservação da Am azônia deve terestado
bem presente na cabeça de todas as pessoas que co-
m em oraram o Dia M undialdo M eio Am biente.É claro
queV.Exªtem razãoquandodiz:“A Am azônianãoéum
santuário.”A Am azôniaéum aregiãoondehá20m ilhões
dehabitantesqueprecisam necessariam enteterrespos-
tas econôm icas,sociais e culturais para poderem alise
desenvolver.Hoje,falo com um pouco m aisde tranqüili-
dade,porque,graçasaDeus,tivem osaoportunidadede
governarum pedacinhodaAm azônia,aindaquepeque-

no,que é o Estado do Acre.E as preocupações com
qualquertipodeinterferênciaexternaàAm azôniajánão
fazem nenhum tipo de apelo no nosso cotidiano:prim ei-
ro,porquealijáestam osfazendoum zoneam entoecoló-
gico e econôm ico,já estam os m ontando todo um pro-
cessodediscussão,envolvendoosdiferentessetoresda
sociedade,tanto na parte em presarialquanto de traba-
lhadores,de extrativistas,de pessoasligadasà com uni-
dade científica.E,tom ando osdevidoscuidadosquanto
à execução do nosso deverde casa,sentim o-nos bas-
tante tranqüilos com relação a todo e qualquertipo de
ponto de vista que possa vira sercolocado para o Acre.
Atéaceitam os,dem uitobom grado,pessoas,sejam elas
brasileirasounão,que,com responsabilidadeerespeito
pela nossa soberania,queiram ajudar-nos,assim com o
tem sido a prática da cooperação técnica nosm aisdife-
rentessetores.E,duranteoprocessodefeituradozone-
am ento ecológico e econôm ico do nosso Estado,esta-
m os buscando um cam inho de desenvolvim ento que
aponte para aquilo que cham am os de utilização da flo-
resta com sabedoria.Isso significa tam bém evitarm os
determ inadostiposdedanosbastantenefastosàhum a-
nidadee,principalm ente,aopovobrasileiro.Esseé,com
certeza,um projeto de desenvolvim ento no sentido de
que não se repitam os erros já praticados no passado.
Eu estava levantando aquialguns dados estatísticos e
chegueiaum aconclusãosobreaqualeuteriafaladono
dia5,m as,com oestiveausenteaqui,voufazê-lodaquia
pouco.Noentanto,jáqueV.Exªconcede-m eaoportuni-
dade do aparte,rapidam ente inform o:nos últim os 30
anos,foram devastados532m ilkm 2deflorestasnonos-
so País,o equivalente ao território da França.Com toda
essa devastação,o retorno econôm ico que consegui-
m osfoioequivalenteatrêsanosdoProdutoInternoBru-
todaFrança,ouseja,trêsdécadaspara,em cadadéca-
da,acum ularm osaquiloqueequivaleaoProdutoInterno
Bruto da França porano.Essa,com certeza,não é um a
form adeutilizarm osnossosrecursosnaturaiscom sabe-
doria,com eficiência.E,apartirdom om entoem quefor-
m oscapazesdedaressaresposta,poderem osinclusive
terum poucom aisdesegurançaquandoreceberm osal-
gum tipo de crítica em relação ao m anuseio de nossos
recursos.E isso só conseguirem os a partirdo debate
profícuo,com oestam osestabelecendonestaCasa,ede
políticaspúblicasvoltadaspara fazerexatam ente aquilo
queprecisaserfeito:investim entoem ciência,em tecno-
logia,em form ação de pessoas para poderem lidar
com essesrecursos.Sãobilhõesebilhõesdedólares
quesaem porm eio da exploração indevida de m a-
deira, de ouro e até de nossa biodiversidade.
Então,hoje V.Exªtrazo tem a à tribuna,e participo
do debate,apresentando esses dados à luz da expe-
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riênciaqueestam osvivendonoAcre,queédeapostar-
m osnum program a de desenvolvim ento sustentável,
da m esm a form a com o está fazendo o Governador
Capiberibe no Estado do Am apá.M uito obrigada.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA) – Eu que
agradeço o aparte de V.Exª,Senadora M arina Silva.
Tem osoutrosoradoresinscritos,Senadoresque com
certezatam bém trazem m ensagensim portantespara
o País,m asinfelizm ente m eu tem po está esgotado.

Para encerrar,gostaria de dizerque,além da
preocupação geral com os recursos naturais,
preocupam o-nos com as pessoas de nossa região,
cujas condições de vida tam bém precisam ser
preservadas.

Igualm ente gostaria de dizerque o Estado do
Pará teve a oportunidade, em parceria com o
Governo do Presidente Fernando Henrique, de
aum entarsua rede de energia.Atualm ente estam os
concluindoaLinhadeEnergiaTram oeste.Estarem os
no finaldo m êsem Itaituba,quando fecharem osessa
grande m atriz energética do Estado, estabelecida
desde Santarém ,Altam ira,até Itaituba e na m argem
esquerda do Am azonas, onde terceirizam os o
sistem a de geração de energia elétrica, ainda
term oelétrica,m ascom geradoresnovosem todasas
cidades. No restante do Estado, toda energia é
gerada pela Hidrelétrica de Tucuruí.Com certeza se
estabelece o m arco de um a nova época.São novos
horizontes que se abrem ao Estado, à região
am azônica e que com certeza trarão resultados ao
Brasil.

Sr.Presidente,além da energia,conseguim osa
fibra ótica.Ao longo dos cabos de energia de alta
tensão,em todas essas cidades,chega tam bém a
fibra ótica, possibilitando a todos os m unicípios a
facilidade de terem instalados seus telefones,seus
celulares,suas televisões a cabo e outros m eios de
com unicação pelos m étodos m ais m odernos do
m undo.

Agradeço a paciência do Sr.Presidente e das
Srªse Srs.Senadores.M uito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Luiz Otávio,
o Sr. Nabor Júnior, 3º Secretário, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Lúdio Coelho, 2º Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE(LúdioCoelho)–Concedo
a palavra ao nobre SenadorTião Viana.(Pausa.)

Concedo a palavra ao nobre Senador Iris
Rezende.(Pausa.)

Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz
Estevão.(Pausa.)

Concedo a palavra à nobre Senadora M arina
Silva,porperm uta com o SenadorLauro Cam pos.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.)– Sr.Presidente,com o havia m encionado
hápouco,noDiaM undialdoM eioAm bientenãopude
fazerm eupronunciam ento,porquem eencontravano
Estado do Acre participando dos eventos que ainda
estão sendo realizados pela passagem da sem ana
que estam os instituindo – a Sem ana do M eio
Am biente.

No Brasilestá ocorrendo um fenôm eno m uito
positivo: estam os transform ando o dia em um a
sem ana.Espero que passem os a um m ês e depois
ao ano inteiro.Antigam ente,com em orávam os o Dia
do Índio,o Dia Internacionalda M ulher,o Dia do M eio
Am biente,e agora,gradativam ente,sem pre falam os
na Sem ana da M ulher,na Sem ana do Índio e na
Sem anadoM eioAm biente,oqueconsideropositivo.

A program ação da Sem ana do M eio Am biente
no m eu Estado do Acre iniciou-se no dia 1º e
term inará apenas no dia 11 do corrente. Em Rio
Branco, tive a oportunidade de participar do
Sem inário denom inado “Desenvolvim ento
Sustentável e Novos Paradigm as”, fazendo-se
análises do tem a no contexto do Estado do Acre.
Esteve presente no sem inário o ProfessorEduardo
Viola, da UnB, que deu grande contribuição em
term os teóricos, já sistem atizando algum as
experiências práticas que tem os ali,um a vez que
estam os com um Governo que inicia um trabalho
exatam ente a partir desse paradigm a do
desenvolvim ento sustentável.

Sr.Presidente,Srªse Srs.Senadores,no últim o
dia5–DiadoM eioAm biente–,talvezopovobrasilei-
ro não tenha tido m uito o que com em orar,porque in-
felizm ente,do ponto de vista das políticas públicas,
tem osapenas açõesfragm entadas,açõesquenãoes-
tão de acordo com asnecessidadesdo Paísem term os
de política am biental.Apesardo esforço que está sendo
feito pelo M inistro SarneyFilho,que ingressou agora no
M inistério e que está cham ando os setores para o de-
bate e osm aisdiferentessegm entospara com eçarem
a contribuir,principalm ente no que se refere à questão
da exploração m adeireira ou das queim adas,na re-
gião m ais problem ática,que é a Am azônia,ainda te-
m osm uitosproblem asque considero estruturais.

Prim eiram ente,a questão am bientalainda é tra-
tada no âm bito governam entalcom o se fosse um
apêndicedoGoverno.Nãosetratadeum apolíticapela
qualse referenciam as dem ais ações de G overno.
Pelo contrário,existem ações de G overno con-
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tráriasàspolíticasam bientais,com oéocasodoPro-
gram a Brasilem Ação,que foipensado sem estarde-
vidam ente articulado com os program as e as obser-
vações que o M inistério do M eio Am biente deveria e
poderia fazer.Depois vão tentarfazeros reajustes.
Até m esm o o M inistério do Planejam ento,da Fazen-
da e outros possuem políticas com pletam ente isola-
dasdasquestõesam bientaisdo País.

Esseproblem asitua-senum âm bitom acro,m as
estam os vivendo o calor do debate num a questão
m ais específica: a problem ática da liberação dos
produtos geneticam ente m odificados – as sem entes
–,principalm ente a soja.Terem os até um sem inário
sobre o assunto.

Sr.Presidente,há m uita pressa por parte do
M inistériodaAgriculturanaliberaçãodesem entesde
soja transgênica em sete Estados da Federação.E,
no caso da soja transgênica,as pessoas que pedem
m oratória ou levantam dúvidasa respeito do produto
– sobre as im plicações para a saúde hum ana ou
sobre osproblem asam bientaisque poderão advirde
sua cultura – estão sendo acusadas de quererem
engessara pesquisa no Brasile levá-lo ao atraso.
Isso não é verdadeiro,isso não é leal.Ao contrário,
quando se defende a necessidade de um tem po para
que a com unidade científica dê um parecerque traga
segurança às pessoas de que os produtos não lhe
irão causardanos,estam osdizendo que a pesquisa,
m ais do que nunca,precisa acontecer,até porque
não seria possívelum a resposta daquia dois,três,
quatro ou talvezcinco anos,sem um a base científica
que com prove dano à saúde ou ao m eio am biente.
Nãonospodem osconform artãorapidam entecom as
posições assum idas pelos cientistas am ericanos e,
particularm ente,com um a influência m uito grande da
m ultinacionalM onsanto,aceitandoessastesescom o
se elas fossem a verdade verdadeira. Outros
cientistas altam ente confiáveis não consideram
esses produtos devidam ente seguros.Poderíam os
até citaralguns casos.A Com unidade Européia e os
japoneses hoje trabalham por um boicote a esses
produtos,enquanto algunspesquisadoresdizem que
elestrazem problem asà saúde e ao m eio am biente.

Estudos realizados dem onstram ,porexem plo,
que o m ilho geneticam ente m odificado causa a m orte
dasborboletasque fazem a sua polinização,além de
outros problem as.Essas alterações estão gerando
resistênciaaantibióticos,oqueém uitoperigosopara
a saúde pública,ainda m ais que a m istura desses
produtos geneticam ente m odificados, nos
ecossistem as ao qual estão diretam ente ligados,

poderá causar alterações na fauna, na flora, em
váriosaspectosque não saberíam osprecisar.

Sr.Presidente,Srªse Srs.Senadores,o projeto
de m inha autoria que tram ita nesta Casa pede um a
m oratória de cinco anos,tem po necessário para que
se tenha a devida segurança com relação a esses
produtos.Se chegarm os,porm eio de pesquisa séria,
sem a pressa e a pressão observadas para a
liberação desses produtos, à conclusão de que
realm ente não apresentam problem as, não há
necessidade de se esperar cinco anos. M as não
podem os fazer, com o ocorreu no Brasil, um a lei
tendenciosa que,sem com petência para tal,instituiu
que a CTNBio teria a com petência de aceitarou não
que se fizesse estudo de im pacto am bientalquando
da liberação para o cultivo de produtos
geneticam ente m odificados. A CTNBio não tem
com petência para dispensar estudo de im pacto
am biental.Quem tem autoridade para isso são as
instituiçõesam bientaiscom reconhecim ento para tal,
m esm o assim não é recom endável, porque a
Constituição Federal,a LeiM aiordeste País,dizque
determ inadas práticas econôm icas só poderão ser
realizadasapóso relatório de im pacto am biental.

O Sr. Lúdio Coelho (PSDB – M S)– Senadora
M arina Silva,concede-m e V.Exªum aparte?

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT –AC)–Ouço
V.Exªcom prazer.

O Sr. Lúdio Coelho (PSDB –M S)–É im portan-
te o cuidado que V.Exªtem com a saúde da popula-
ção.Naturalm ente,as nações m ais desenvolvidas,
com o os Estados Unidos,a Argentina e outras que
plantam produtos geneticam ente m odificados, têm
essa preocupação.O m undo inteiro consom e soja
transgênica. Hoje, m etade da área cultivada dos
Estados Unidos e quase a totalidade da Argentina é
plantada com soja transgênica.O m undo inteiro con-
som eóleodesojatransgênica.Um cientistadisse-m e
que a sem ente de soja transgênica pode seridentifi-
cada porinterm édio do DNA,m asque o óleo da soja
transgênica não tem qualqueralteração capazde ser
apuradacientificam ente.Senãoplantarm osprodutos
transgênicos,m odificados,será um atraso enorm e
para a Nação brasileira.Tenho efetivam ente preocu-
pações.O projeto que V.Exªtão bem intencionada
apresentou no Senado não haverá de terprospe-
ridade,porque,senão,acontecerá com o Brasil
agora o que aconteceu na época da inform ática,
quando a reação à abertura do m ercado de infor-
m ática levou o Paísa um a situação de atraso nunca
recuperada.Na agricultura, com os produtos
m odificados, não vem os até onde vaia ciência.
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É enorm e o processo de m odificação em benefício
da população. Felicito-a pelo cuidado, m as penso
exatam ente o oposto de V.Exª.

A SRA. MARINA SILVA(Bloco/PT –AC)–O im-
portante é o debate que está acontecendo.Sem pre
defendo a tese de que,em bora apaixonadosnosde-
bates,devem os terum a postura de desprendim ento
com relação asnossasidéias,apósficarm osconven-
cidos.E esse convencim ento tem de serfeito em ba-
sestécnicas.

Não com preendo osEstadosUnidoscom o sen-
do todo o m undo.Trata-se de um a parte do m undo,
um apartecom m uitaforçapolítica,econôm icaecien-
tífica,quenãoseconstituinotododom undo.Atépor-
que o Japão tam bém tem força política,econôm ica e
científica.TodaaCom unidadeEuropéiatem bastante
know-how científico.No entanto,eles questionam
essesprodutos.

O Governo brasileiro encontra para esses pro-
dutosa saída da rotulação.M as,de um a form a m uito
feliz,ojornalistaJâniodeFreitas,naFolha de S.Pau-
lo dodia1ºdocorrente,num artigointitulado“Agoraé
pelaBoca”,fazum aanáliseperfeita:essaidéiadaro-
tulagem é m ais um a espécie de m aquiagem do pro-
blem a,prim eiro porque,para os cidadãos com uns,
para aspessoasque vão ao superm ercado,tanto faz
se está especificado se há ou não soja transgênica.
Aspessoasnão têm m uitascondiçõesde discernirse
aquilo é ou não m aléfico à saúde.Ele exem plifica al-
guns outros produtos,cujos rótulos m ostram a pre-
sença de produtos quím icos,de corantes,para os
quais as pessoas não estão m uito atentas.E é ver-
dade!Aprendiam epreocuparcom essasrotulagens
porque tenho problem as de alergia.Não posso co-
m erprodutoscom determ inadostiposdeconservan-
tes quím icos.Fuiaprendendo,m as tive um trabalho
enorm e para fazera diferenciação entre os que m e
causam ou não problem as alérgicos.No entanto,
um a pessoa com poucas inform ações não tem con-
dições de fazeresse discernim ento.

É im portante o projeto que tram ita na Casa so-
bre o assunto,e espero que a pressa e o interesse
daqueles que querem atenderà tese da liberação
não prejudiquem o debate no Congresso Nacional.
Com o,nesse caso,os danos são irreversíveis,será
m uito perigoso não discutirm os o assunto.

Haverá um sem inário sobre esse tem a,um tra-
balho do SenadorLeom arQ uintanilha,do qualire-
m os participar,dentro das possibilidades do Con-
gresso Nacional.Espero que haja outrasdiscussões
nesse sentido.Inclusive o Relatordo projeto que tra-
m ita nesta Casa deveria procedera um am plo pro-

cesso de audiências públicas,convidando os cien-
tistas contrários e a favordessa questão,visando a
um posicionam ento com relação ao projeto.

Sr.Presidente,a Floresta Am azônica tam bém
noscausa preocupação,em que pesem osavanços
ocorridos porinterm édio de ações pontuais,de pro-
gram as pilotos bem -sucedidos que se podem trans-
form ar em políticas públicas de desenvolvim ento
para a nossa região.Há tam bém algunsavançospo-
líticos,com o a eleição de João Alberto Capiberibe e
de Jorge Viana,que estão apostando na idéia do de-
senvolvim ento sustentávele que,portanto,poderão
serum a referência positiva ou negativa:positiva,se
astesesque estão defendendo constituírem um m o-
delo que possa darrespostaseconôm icas,sociaise
culturaispara nossa região;negativa,se isso consti-
tuirum fracasso e se,realm ente,prevalecera tese
daqueles que dizem que,para desenvolvera Am a-
zônia,tem -se que derrubara floresta para plantar
capim ou fazer a exploração do ouro,jogando-se
m ercúrio nos rios;daqueles que vendem um a tora
de m ogno com 30 m etros de altura e 2,2 m etros de
diâm etro porR$25,00 nos altos rios,a qual,depois,
na Europa, transform a-se em cam as que custam
US$3 m il.

Paraseterum aidéia,um aárvoredem ognodá
seis a oito m etros cúbicos de m adeira.Cada m etro
cúbico de m adeira dá para fazer,pelo m enos,cinco
aseiscam as.Cadacam acustaUS$3m ilnaEuropa,
noentantoosseringueirosm orrem defom e,venden-
do toda a árvore porapenas R$25,00.Se essas te-
sesperm anecerem ,com certeza,não prevalecerá a
Am azônia.

Entretanto,m uitas pessoas,até aqueles que
antigam ente tinham um discurso nefasto ao m eio
am biente,agressivo àqueles que defendiam essas
teses,hoje,graçasa Deus,já com eçam a perceber
que esse cam inho é insustentável,que a Am azônia
não é eterna,que ela pode transform ar-se em um
grande deserto.Para evitarque isso ocorra,é preci-
so investirem tecnologia.São necessários investi-
m entos que façam com que a parte que já está de-
gradada,que já sofreu a ação do hom em – há um a
área significativa de ação antrópica na Floresta
Am azônica –,seja m ais bem aproveitada.

A Em brapa tem estudos que nos dão
conta de que podem os dobraro nosso reba-
nho leiteiro,a nossa capacidade de produzir
bovinos e suínos,sem precisarderrubarum a
árvore.H á estudos que m ostram que a lavou-
ra branca – de feijão,arroz e m ilho –,com o
tradicionalm ente vinha sendo praticada na
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Am azônia,é m ais eficaz,se plantada no sul
ou centro-suldo País.Em nossa região,o correto é
apostarm os em cultura perm anente, com o, por
exem plo,a pupunha,para a fabricação de palm ito;é
serm os capazes de im plem entarum a agroindústria
que beneficie os produtos da floresta.Se,durante
100 anos,sobrevivem os com apenas dois produtos
dafloresta,acastanhaeaseringa,quãonãoserápo-
sitivo,se form oscapazesde variara nossa capacida-
de de explorá-los porm eio dos avanços técnicos no
cam po da biotecnologia? Enfim ,esses novos rum os
que poderem os darao desenvolvim ento da Am azô-
nia é que garantirão a sua existência no futuro.

Com relação aos projetos de assentam ento,
foram assentadas 166 m il fam ílias em áreas de
floresta.No caso da Am azônia,a m aior parte dos
assentam entosestá dentro da Floresta Am azônica,o
que constitui um grande problem a em term os
am bientais. A pressão por terra ocorre no sul e
centro-sul do Brasil; apesar disso, ela vai ser
resolvida em nossa região,onde as condições são
m uito m ais difíceis em term os de investim ento,de
infra-estrutura e assim pordiante.

E o que é produzido em term os de dióxido de
carbono!Noanode1998,10% daquantidadedeCO 2

que foijogada na atm osfera foram provenientes das
queim adasda Am azônia.

São m uitososproblem asque estam osvivendo
em term os am bientais,o que faz com que se tenha
um aatitudeque,aom esm otem po,édepreocupação
e de desafio – desafio que deve serm uito grande no
sentido de darm osasrespostasnecessárias.

O SR. PRESIDENTE (Ram ez Tebet) –
Senadora, apesar do brilhantism o do seu
pronunciam ento,lem bro V.Exªde que o seu tem po
se encontra esgotado. Pediria a V. Exª que
concluísse, o m ais rapidam ente possível, o seu
pronunciam ento.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) –
Agradeço a V.Exªporfazeroralm ente a advertência.
Eu estava de olho naquele “vagalum e” que fica
piscando na m esa.Com o ele não piscava,considerei
que estava m uito à vontade.

Para concluir,Sr.Presidente,gostaria de dizer
que nós,no Congresso Nacional,podem oscontribuir
por m eio da realização do sem inário sobre os
produtos geneticam ente m odificados e por
interm édio de leis que possam efetivam ente
contribuirpara que o Brasilrealize o desenvolvim ento
sustentável.Nesse sentido,há doisprojetosde leide
m inha autoria: um regulam enta o acesso aos
recursosdanossabiodiversidadeefoirelatado,nesta

Casa,com brilhantism o,pelo SenadorOsm arDias;o
outrocriaum areservadoFundodeParticipaçãopara
os Estados com área de preservação perm anente,
tais com o reservas extrativistas e florestais ou áreas
indígenas,a fim de que tenham recursos para se
desenvolverem de form a sustentável.

Sendo aprovado este últim o, Estados com o
Roraim a terão, aproxim adam ente, por ano, R$30
m ilhões para investim ento em ciência e tecnologia,
bem com o para apoio à produção com vistas à
qualidade am biental.Estados,com o o m eu,que não
contam com um centavo para investim entos,teriam ,
no m ínim o,de R$18 m ilhõesa R$20 m ilhões.

Considero esta um a contribuição do Congresso
Nacional,para que,em relação ao que as pessoas
vêm reclam ando tanto,que é um a regulam entação
que dizcom o não pode serfeito e o que não pode ser
feito, passem os para outra form a: com o deve ser
feito, algo que necessita de pesquisa, de apoio
técnico e de recursos.Isso só poderá ocorrer,se for
feita a parte do Estado.

Pelo m enos no que se refere a essas
preocupações,sinto-m e bastante à vontade,porque
tenho oferecido contribuiçõesna m edida do possível,
nesta Casa.

M uito obrigada.

Durante o discurso da Srª Marina
Silva, o Sr. Lúdio Coelho, 2º Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Ramez Tebet.

O SR. PRESIDENTE (Ram ez Tebet)– A M esa
agradeceacom preensãodaSenadoraM arinaSilva.

Concedo a palavra ao Senador Leom ar
Quintanilha,para um a breve com unicação.

Logo a seguir,falará o Senador Osm ar Dias,
que está inscrito.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO.
Com o Líder. Para um a breve com unicação. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, a m inha intervenção, nesta tarde, é
sim plesm ente para lem brar aos nobres pares que,
am anhã,terá início a realização do sem inário sobre
clonagem e transgênicos, atendendo a um
requerim ento de nossa lavra,apoiado e aprovado
pela Com issão de AssuntosSociais.

A idéia,Sr.Presidente,SrªseSrs.Senadores,étrazer
para o âmbito do Congresso Nacional,foro legítimo para a
discussão dasquestõesque interessam ao povo brasileiro,
temasquejáestãosendomuitodiscutidosem outrospaíses
e,noBrasil,poroutrossegmentos:ascomunidadescientífi-
caeacadêmica,ossetoresinteressadosnaproduçãodeali-
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m entos e em outros ram os da indústria.Enfim ,a dis-
cussão já corre larga no Brasile vem ao encontro dos
interessesda sociedade brasileira.

Entendem os que, antes de produzirm os e
apresentarm os projetos sobre a clonagem de seres
vivos e dos transgênicos em território brasileiro,
devem os discutiro assunto de form a aprofundada,
trazendo ao conhecim ento dos Srs.Parlam entares o
sentim ento e o pensam ento da com unidade
científica,que vem dando grandes contribuições e
propiciando avanços im pressionantes,
principalm ente com relação à saúde e à agricultura,
haja vista as questões hoje bastante candentes na
discussão com relação à soja transgênica.

Já com eça a tom ada de posições tanto dentro,
quanto fora do Brasil. Sendo assim , precisam os
discutir, de form a m ais aprofundada, o que
entendem osserim portante para o uso da sociedade,
sem com prom etim ento da saúde e do m eio am biente
e de que form a poderem os propiciara continuidade
dosestudoscientíficose tecnológicoscom vistasaos
aspectosda clonagem e dostransgênicos.

Aproveito a oportunidade para convidaros Srs.
Senadores a participar desse sem inário e da
audiência pública prom ovida pelas Com issões de
Assuntos Econôm icos e de Assuntos Sociais,no dia
10,apóso encerram ento do sem inário.

Essa seqüência de trabalhos e de discussões
trará certam ente subsídios e elem entos necessários
ao grande debate que deverá ocorrerno âm bito do
Senado e, depois, do Congresso Nacional, sobre
transgênicose clonagem .

Sr.Presidente,esse assunto tem despertado o
interessedaCasa,principalm entedoSenadorOsm ar
Dias,um experto no assunto,da Senadora M arina
Silva e de outros nobres Parlam entares que, por
certo,darão um a contribuição m uito grande quando
da discussão nesse sem inário e,posteriorm ente,no
âm bito dasCom issõese do plenário desta Casa.

M uito obrigado.

O SR. PRESIDENTE(Ram ezTebet)–Concedo
a palavra ao SenadorOsm arDias.

S.Exªdispõe de 20 m inutos.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR.Pronuncia o
seguintediscurso.Sem revisãodoorador.)–Sr.Presi-
dente,SrªseSrs.Senadores,antesdeiniciarm eupro-
nunciam ento,registro o falecim ento de um dos jorna-
listas m ais sérios e com petentes que conheci.Liones
Rocha,que ultim am ente escrevia a coluna “Porõesdo
Poder”nograndejornaldoParanáA Gazetado Povo,
faleceu nesse fim de sem ana,deixando um a lacuna

enorm e no que se refere à inform ação do cenário polí-
tico nacional,já que ele,além de grande jornalista,en-
tendia com o poucosa política brasileira.Com sua for-
m ação,inform ava com m uita segurança osleitoresde
A Gazeta do Povo e de jornais com o O Paraná de
Cascavel.

Sr.Presidente,Srªs e Srs.Senadores,tam bém
abordareiassuntojáexam inadopelosSenadoresLeo-
m arQuintanilha e M arina Silva,com aparte do Sena-
dorLúdio Coelho,porque esse tem a não pode serdis-
cutido no cam po ideológico.Quem quiserdebatê-lo
deve tero fundam ento técnico de quem dispõe pelo
m enosda curiosidade de lerartigostécnicose do inte-
ressedeacom panharoqueocorreem todoom undo.

Quandosefalaem transgênico,parecequeesta-
m os falando num m onstro que acabará com o m eio
am biente,com a saúde daspessoas,um m onstro que
vaidestruirom undo.O consum idorqueentrarnum su-
perm ercado e se depararcom um transgênico corra,
porque aliestá um perigo para a hum anidade.

Esse ponto precisa serm uito bem esclarecido à
sociedade brasileira.Não podem os discutiresse as-
sunto sem um a dose m uito forte de responsabilidade.
Ostransgênicosnãosurgiram agora.Desde1973pes-
quisa-se na Califórnia variedades transgênicas que
possam enfrentaro grande desafio do fim deste e do
com eço de outro século.

N ão podem os nos iludir,caso algum as revolu-
ções não tivessem acontecido,m uita gente estaria
passandofom enestem undo.Houverevoluçõestec-
nológicasque perm itiram um grande avanço na agri-
cultura m undial.Nos últim os 50 anos,a m édia de
produtividade cresceu 30% no m undo.Essa m édia
foiatingida em decorrência de pesquisas no setor
quím ico,outrasno setorde m ecanização,m assem -
pre surgiram a partirde trabalhos sérios realizados
porcientistasdetodoom undo.E seoscientistassede-
bruçaram sobreesseassuntofoiexatam enteporvislum-
brarem ,daquia15,20anos,aquestãodafom e,um avez
que já tem osm aisde 800 m ilhõesde pessoaspassando
fom e.

Aliás,é bom tam bém que se pergunte a es-
ses 830 m ilhões o que pensam da introdução de
variedades transgênicas para aum entara produ-
ção de alim entos no m undo.Não podem os igno-
rar:essesirm ãosestão hoje afastadosdo m erca-
do consum idorporque não têm acesso à com ida.

P recisam os de um a nova revolução
tecnológica que faça com que o m undo pas-
se de 4,2 para 6,5 bilhões de toneladas de
alim entos,m as não podem os fazer isso
de qualquer jeito, atropelando e colo-
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cando em prática tecnologias que possam
fazerm alà saúde hum ana e ao m eio am bien-
te. M as não podem os discutir transgênicos
com o se estivéssem os discutindo um a coisa só.
Não dá para m isturar,porexem plo,a soja transgêni-
ca que ganhou um gene porm eio da engenharia ge-
néticaquelheperm itiusertoleranteaoRoundup,um
herbicida glifosato,com o qualse faz a dessecagem
para o plantio direto em todo o m undo.Porganhar
esse gene que lhe dá tolerância,é evitada a aplica-
ção de doisoutrostiposde herbicidasno com bate à
folha larga e à folha estreita.Portanto,sob o ponto
de vista am bientaltalvariedade de soja não pode
sercondenada.

Sob o ponto de vista da saúde hum ana,quatro
perguntas precisam ser respondidas para que
possam os im plantaros transgênicos em nosso País.
A prim eira:causa dano à saúde do consum idor? Que
danos? A segunda:causa danos ao m eio am biente?
Quaisosdanos? E a terceira:causa erosão genética,
ou seja,variedades transgências têm a capacidade
de cruzarcom variedades convencionais form ando
híbridos e, daí, prejudicam o crescim ento e a
evolução dessas variedades convencionais? Se não
causa erosão genética está respondida a pergunta.
M as outra pergunta não pode deixar de ser
respondida: interessa com ercialm ente ao Brasil a
im plantação dasvariedadestransgênicas?

São quatro as perguntas que têm de ser
respondidas. E elas não podem ser respondidas
genericam ente, com o se todos os transgênicos
fossem iguais. Hoje, por exem plo, há o tom ate
transgênico.O queéotom atetransgênico?O tom ate
ganha um gene que lhe concede um a durabilidade
m aiordepois da colheita.Um tom ate convencional
dura no m áxim o dez dias depois da colheita – talvez
nem isso,depende do clim a.O tom ate transgênico
dura 40 dias. E que benefícios isso traz ao
consum idor? M uitos são os benefícios,porque nós
sabem os que as perdas de alim entos por
deterioração podem serreduzidas de form a drástica
se tiverm os variedades transgênicas em outros
produtos.

Não podem os discutiresse assunto ideologica-
m ente;pois ele é técnico,envolve um profundo co-
nhecim ento científico.Já se discute a im plantação de
variedadesde algodão transgênico,um a operação de
tingim ento em que a fibra do algodão será colorida.
Hoje,o algodão é branco;dentro de alguns anos,po-
derem os estarproduzindo algodão colorido,de form a
queacorazuldacam isadoSenadorLúdioCoelhopo-
derávirdealgum avariedadedealgodãotransgênico.

É evidente que nem tudo que é bom para os
EstadosUnidosé bom para o Brasil– e essa generali-
zação não quero fazer.M as será que os pesquisado-
rese a sociedade am ericana não estariam condenan-
do o fato de que hoje 30 m ilhões de hectares de soja
nos Estados Unidos são ocupados por variedades
transgênicas? No m undo, plantam -se, hoje, 40 m i-
lhões de hectares de transgênicos,sendo 30 m ilhões
nos Estados Unidos,6 m ilhões na Argentina e 4 m i-
lhões no Canadá.E estam os nos referindo a países,
pelo m enososEstadosUnidose o Canadá,com um a
sociedade evoluída,que querdefenderos interesses
nacionais e leva em consideração tam bém , dentro
desse contexto dos interesses nacionais,a saúde do
consum idore a questão am biental.

Então,esta é um a questão que precisa ficarcla-
ra.Se tem os 40 m ilhões hoje e vam os plantar50 m i-
lhõesaté o ano 2000 – essa é um a projeção que já se
faz no m undo -.tam bém não podem os ignorarque a
China,que é um grande m ercado consum idor,está
hojecom prandoecom ercializandoostransgênicos.O
Canadá,osEstadosUnidos,aArgentina,oM éxicosão
grandescom pradoresde transgênicos.

Há 2 bilhõesde pessoasconsum indo transgêni-
cosnom undo–2bilhõesdepessoasjácom em produ-
tostransgênicosno m undo.E não m e parece honesto
divulgardados que não sejam devidam ente com pro-
vados pela ciência ou pelos pesquisadores.Quando
se divulga,porexem plo,que,na Inglaterra,ratos ali-
m entados com batatas transgênicas tiveram a saúde
prejudicada,tendo sido o cientista responsávelpela
pesquisa execrado pela grande m aioria da com unida-
de científica internacionalporterdivulgado resultados
de pesquisas não-com provados,parece-m e seresta
um a atitude tam bém desonesta para com os que de-
sejam um a inform ação séria a respeito do assunto.
Com otam bém dizerqueavariedadedem ilhotransgê-
nica m atou as borboletas,ou o pólen da variedade
transgênica m atou as borboletas,é igualm ente incor-
reto,porque tam bém essa é um a pesquisa,ou um re-
sultadodepesquisa,aindanão-com provado.Osresul-
tadosdessestestesaindanãochegaram aofinalenão
podem serdifundidos.O corre o m esm o quando
alguém faz um teste com um m edicam ento
para com batera im potência,porexem plo,di-
vulga o resultado e com ercializa o m edica-
m ento . D e repente, todo o m undo saicom -
prando o rem édio,achando que aquilo é bom ,
m as não é.D ivulga-se,porexem plo,um rem é-
dioquecom bataocâncer,com ercializa-seesserem é-
dio e verifica-se depois que aquela pesquisa não foi
concluída.Resultados de pesquisas que não tenham
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sido concluídos não podem serpublicadose divulga-
dos,porprejudicarem o interesse do cidadão.E es-
ses resultados têm sido utilizados com o se fossem
conclusivos.

Considero que a CTNBio tem sim capacidade
para dispensar o Rim a, ou seja, o Relatório de
Im pacto Am biental, porque a ela deu-se essa
possibilidade,essa prerrogativa,pela leique a criou.

O resultado da votação da CTNBio:11 votos a
favor e um contra, autorizando a introdução de
transgênicos. A CTNBio é com posta por
representantes de setores da sociedade que,
inclusive,assum em a pesquisa científica neste País.

E é bom que se diga que os Estados Unidos
estão investindo US$2 bilhões todos os anos,em
pesquisa científica,no que se refere ao avanço da
biotecnologia, sendo que 80% desse valor são
destinados à criação de fárm acos,e apenas 3% ,à
criação de variedades transgênicas. De qualquer
form a,é um investim ento poderoso.E não podem os
deixarque outrosdecidam pelo Brasil.O Brasilé que
tem que decidir.

Por isso, gostaria de louvar a iniciativa do
Senador Leom ar Quintanilha ao elaborar
requerim ento propondo um sem inário, a ser
organizado por duas Com issões. Discutirem os o
assunto de form a responsável, técnica, trazendo
cientistas, pesquisadores. Quem é contrário ou a
favorávelvaidizero porquê de sua opinião.M asterá
que fundam entar,quando disserque é contra ou a
favor, o depoim ento em dados científicos
com provados. Não vam os adm itir que aqui se
coloquem dados resultantes de pesquisa científica,
pois estaríam os iludindo a opinião pública. E isso
tam bém não é justo.

Assim ,gostaria de dizerque variedades trans-
gênicasexistem ,desde aquela que tem a possibilida-
de de darplum a colorida ou aquela que dá tolerância
à soja ao herbicida glifosato.Não dá para m isturar
um a variedade com a outra,com o tam bém não se
pode generalizara discussão dos transgênicos.Va-
m osparticularizare discutirum a a um a,respondendo
a quatro perguntas:

Fazm alà saúde hum ana?

Fazm alao m eio am biente?

É bom com ercialm ente?

Causa erosão genética?

Se houverresposta positiva a um a das pergun-
tas,não devem os im plantaros transgênicos.Porém ,
se as quatro respostas não acusarem nenhum dano

poraquela variedade de transgênico,com certeza,
devem osim plantá-losno Brasil.

SenadorLúdio Coelho,esse é o ponto principal
da questão:particularizarquala variedade que esta-
m os discutindo e quais as suas conseqüências a es-
sasquatro perguntasque fiz.

A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC)– Senador
Osm arDias,V.Exªm e perm ite um aparte?

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR)– Ouço-a
com prazer,Senadora M arina Silva.Só pediria que se
m antivesse dentro do tem po do aparte,porque nor-
m alm ente aquio aparte tem sido m aiorque o discurso
doorador,paraquepudessecontinuarom eudiscurso.

A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC)– Deixo V.
Exªàvontadeparafazeraadm oestaçãoquandojulgar
que o m eu tem po já está vencido.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR)– Não é ad-
m oestação,Senadora M arina Silva.

A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC)– Não,no
m om ento da m inha fala.Vou tentarserrápida.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR)– Então vou
adm oestar,se passarde doism inutos.

A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC)– Faça isso,
porfavor.Só gostaria de observarque,prim eiro,acho
que asquatro perguntasque V.Exªfazsão asque es-
tão tentando responder.O problem a é que,no Brasil,
antes de se responderàs quatro perguntas,de form a
apressada,jáestãotrabalhandonosentidodeliberaro
cultivodostransgênicosnosterm ospolêm icosem que
estão sendo colocados.Um outro aspecto:penso que
nãodeveríam ostratarcom osefossem verdadeirosal-
gozesdaciênciaaquelesqueestãolevantandopontos
de vista contrários,porque tam bém são cientistas e
pesquisadores.Lem bro-m e de que na Am azônia,há
20ou30anos,algum aspessoaslevantavam aproble-
m ática do uso do DDT na borrifação das casas.Na-
quela época,algunsdiziam que era um a asneira im a-
ginar-se que causava danosà saúde.Hoje,tem osm i-
lharese m ilhares,talvezaté m ilhõesde pessoas,com
a saúde prejudicada pelo uso do DDT no com bate à
m alária.No entanto,aqueles que,no início,sem tese
com provada,levantavam com o observação que aquilo
poderiacausardanosàsaúdehojetêm razão,easpes-
soastiveram asuasaúdeabalada,com seriíssim ospro-
blem as,com danosirreversíveis.E essespesquisadores
talvezjá nem estejam m aisaquipara dizerque suaste-
sesestavam corretas.E aquelesquediziam quenãoha-
vianenhum problem atam bém nãoaparecem paraassu-
m irqueerraram .Outro aspecto que eu gostaria de ob-
servare que V.Exªtrata com m uita propriedade é que,
infelizm ente,o público que dom ina técnica e cientifica-
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m enteesse assunto é um a elite,SenadorOsm arDias,
easociedadebrasileiraprecisaestarinform ada.É por
issoqueoCongresso,sem paixões,nãoéum proble-
m a ideológico,está preocupado em respondera es-
sasperguntasdeV.Exª.Essaéum apreocupaçãode
todosnós:sefazm alàsaúde,sefazm alaom eioam-
biente,se há problem as em term os de m ercado –
essa tam bém é um a preocupação que deve serleva-
da em conta,porque é com ercial.Se respondidaspo-
sitivam ente,não há nenhum problem a,pois não é
um aquestãoideológica.O m elhoram entovem sendo
feito pelaspessoas.Essasalteraçõescientíficas,que
vão além do m elhoram ento tradicionalm ente pratica-
do pelascom unidades,levam -nosa todo um proces-
so de m elhoram ento que já acarreta,digam osassim ,
um a alteração genética. Se isso for positivo, não
acarretarproblem as,nãoháporqueficarm osaquifa-
zendo um cavalo de batalha.Não é um a questão ide-
ológica,de princípio,religiosa,enfim .Com relação a
patentearavida,algum asaçõesquepodem inclusive
terum questionam ento ético,de cunho bem m aior,aí
sim ,é um a outra polêm ica.M as nesse caso não,é
um a preocupação legítim a das pessoas, que não
querem vero m eio am biente danificado,não querem
terproblem as de saúde e outras conseqüências que
poderãoadvirdessasalteraçõesqueestãosendofei-
tas.Se da m esm a form a que osEstadosUnidos,que
são um a referência para o m undo pelo avanço técni-
co,oseuropeustam bém o são,assim com o osjapo-
neses.Estam os diante de um a situação em que há
posições contrárias.O que o Brasilprecisa fazer?
Tersua própria posição,m asnão de form a apressa-
da.Para concluir...

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR)– Em bora já
tenha vencido o tem po,V.Exªpoderá concluir.

A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC)– Depois
falareiem com unicação inadiável.M uito obrigada.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR)– Senadora
M arina Silva,com o V.Exªpode observar,não discor-
dam osem tudo.Continuoinsistindoem que,paradis-
cutiresse assunto,é preciso terum m ínim o de curio-
sidade para ler artigos técnicos, para saber, por
exem plo,que a pesquisa sobre o m ilho que m atou as
borboletasnãofoiconcluída.Nãopodem os,deform a
algum a,particularizar a questão dos transgênicos.
Trata-se de um assunto nacionalque não pode ser
decidido porEstados.Se um Estado opta porplantar
sojatransgênicaeooutronão,háprejuízonoconceito
do País internacionalm ente,no que se refere ao m er-
cado exterior,cada vez m ais com petitivo.Da form a
com o algum as pessoas com entam , fica parecendo
que os agricultores brasileiros são os m aiores agres-

soresdo m eio am biente.Na verdade,esseso preser-
vam ,porque fazem a conservação do solo,porque
plantam a m ata ciliare obedecem a leis que,m uitas
vezes,são criadas porONGs só para gerarações na
Justiça e darlucro a alguém .Enfim ,são osproprietári-
osruraisque fazem a conservação,a preservação do
m eio am biente.Eles não falam ,fazem e porisso não
m erecem estarsem pre sendo julgados com o se fos-
sem oscausadoresdadegradaçãodom eioam biente.

Porúltim o,obedecendoaom eutem po,Sr.Presi-
dente,quero dizerque há m uito interesse que às ve-
zesé com prado poraquelesque são contra o avanço
tecnológico.O m ercado de fertilizantes ou agroquím i-
cos,defensivos agrícolas ou agrotóxicos no País já
chega a quase US$3 bilhões; no m undo chega a
US$30bilhões.Significaquehám uitagenteinteressa-
da nisso,e precisam os tom arcuidado.Não podem os
trataresse assunto da form a apaixonada com o alguns
estão fazendo,nem de form a irresponsável.É preciso
darresposta a essas quatro perguntas para que pos-
sam osim plantaresse novo tipo de produção.

Não podem osacusaro Governo,que está libe-
rando o plantio de soja transgênica,porque asquatro
respostasem relação à soja transgênica para m im já
estão dadas.A soja transgênica que está sendo libe-
rada, com provou-se cientificam ente, não causa
dano à saúde;ao contrário de causardanos,ela
traz benefícios ao m eio am biente;não causa ero-
são genética,porque não há o cruzam ento de va-
riedades transgênicas com convencionais.O que
se discute é se com ercialm ente é bom ,porque a
União Européia,que com pra 70% do nosso farelo
de soja,não quer consum ir soja transgênica,o
que é um direito que a União Européia tem .Tam -
bém é um direito que vaiserdado ao produtor:a
opção entre plantara soja transgênica ou a con-
vencional.Dentro desse direito,o G overno está
sendo responsávelao daro prim eiro passo com
relação aostransgênicos,com m uita cautela,m as
com a devida atualidade e oportunism o para que
não fiquem os aguardando cinco ou dez anos até
que o m undo resolva o que o Brasildeve fazer.O
Brasildeve terautonom ia e soberania para deci-
dir o que vaiser feito.Por isso,m ais um a vez,
quero louvaro nosso com panheiro SenadorLeo-
m arQ uintanilha pela iniciativa de criara oportu-
nidade de term os um sem inário para debater
com responsabilidade e com fundam ento técnico
esse assunto para que cada um tom e a sua deci-
são.
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Durante o discurso do Sr. Osmar
Dias, o Sr. Ramez Tebet, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mo-
zarildo Cavalcanti.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC)– Sr.
Presidente,peço a palavra para um a com unicação
inadiável,no tem po oportuno julgado pela M esa.

O SR. PRESIDENTE (M ozarildo Cavalcanti)–
Fica registrado o pedido de V.Exª.

Concedo a palavra ao próxim o oradorinscrito,
SenadorRam ezTebet.

O SR. RAMEZ TEBET (PM DB – M S.Pronuncia
o seguinte discurso.Sem revisão do orador.)– Sr.
Presidente,Srªs.e Srs.Senadores,a Senadora M ari-
na Silva,ao fazeruso da palavra,disse bem quando
falouqueom eioam bientenãopodesercom em orado
em um só dia.S.Exªdisse que estávam oscom em o-
rando no Brasilnão m ais o Dia do M eio Am biente,
m as a Sem ana do M eio Am biente.Se S.Exªm e
perm itir,acrescentareique há determ inadas com e-
m oraçõesque se fazem no dia-a-dia.São essasque
procuram realm ente a preservação da natureza,da-
quilo que Deuscolocou à disposição do hom em .

Ocupo esta tribuna para lem brarque há dois
anos, em m arço de 1997, os cidadãos
sul-m ato-grossensesdo M unicípio de Porto M urtinho
organizaram um agrandem anifestaçãoem defesada
preservaçãodom eioam biente.OscidadãosdePorto
M urtinhoseinsurgiram contraapescapredatóriapra-
ticada naquela região.Já naquela oportunidade,não
eranovaalutaparaim pediraaçãocrim inosatantode
m aus brasileiros com o de m aus paraguaios,que,in-
teressados em lucros fáceis,aproveitavam -se da fa-
lha de legislação dos nossos países,principalm ente
no país vizinho Paraguai,para burlaras norm as que
regem a pesca no Brasil.Um ano antes,m obilização
idêntica obteve algum êxito junto ao Presidente do
Paraguai,que baixou um a resolução proibindo a pes-
ca com rede tam bém do lado paraguaio – resolução
essa que foirevogada, lam entavelm ente, naquela
ocasião,em poucos dias.Assim ,a nova m anifesta-
ção popularorganizada era justa e m ostrava a cons-
ciência do povo sul-m ato-grossense com relação à
im portânciadapreservaçãodom eioam bienteedare-
levância do rio Paraguaipara a econom ia regionale
brasileira.

Naquelaoportunidade,ocupeiatribunadoSena-
doem solidariedadeaosm eusconterrâneosdacidade
de Porto M urtinho e previque a m anifestação,aquela
m obilização,apesarde im portante,poderia não resul-
tarna solução adequada para o problem a.Fiz então

um veem enteapeloaoM inistériodasRelaçõesExteri-
ores do Brasilpara que tom asse urgentes providênci-
aspara a elaboração de um acordo binacionalque re-
gulam entasseapescanosriosquenósdividim oscom
o Paraguai.Recordo-m e que o M inistério das Rela-
çõesExteriores,desdeentão,desenvolveuam plasne-
gociaçõescom opaísvizinho.Sem prefom osaoM inis-
térioem buscadeinform açõesarespeitodoandam ento
das negociações que os dois países,porinterm édio
das suas respectivas chancelarias, desenvolviam
para,finalm ente,aconteceroqueaconteceu:nodia20
de m aio próxim o passado,Sr.Presidente,Srªs e Srs.
Senadores,o Brasil,representado pelo Sr.M inistro das
Relações Exteriores,Luiz Felipe Lam preia,e o Para-
guai,tam bém representado pelo seu Sr.M inistro,pe-
rante o Governadordo m eu Estado,perante osSena-
doresdaRepública,peranteanossaBancada,assina-
ram um acordo que possibilita o reerguim ento da eco-
nom ia daquela região e,principalm ente,a preserva-
ção da fauna aquática do Pantanal.

Foium a vitória.Faço este registro porque esta-
m os na Sem ana do M eio Am biente.Apresento isso
com o um fato positivo,altam ente prom issor para o
m eio am biente e para a econom ia do m eu Estado,
M ato Grosso do Sul.Foi,sem dúvida nenhum a,um a
vitóriadetodososbrasileiros,m asespecialm enteum a
vitória dos sul-m ato-grossenses,que não se calaram
ante asdificuldades,que se m obilizaram ,que fizeram
suavozchegaraosquedetêm opoderdedecisão.Foi
um vitória da diplom acia brasileira que honra,assim ,a
sua tradição de com petência e de eficiência.

O acordo prevê m edidasm ínim aspara o pes-
cado.Proíbe,porexem plo,a utilização de redes,
tarrafas,espinhéis,anzóis de galho,arm adilhas
subm ersas e explosivos nos rios lim ítrofes dos
dois países.Beneficia tam bém o turism o já que,
possibilitando o controle da pesca com ercial,ga-
rantirá o potencialpesqueiro nos rios Paraguai,
Paraná e Apa,atraindo ospescadoresam adorese
beneficiando tam bém as inúm eras com unidades
ribeirinhas, inclusive indígenas paraguaios, cuja
subsistência foiam eaçada pela dim inuição dospe-
ixes.

Acredito,Sr.Presidente,que se trata de
um a notícia alvissareira para com em orarm os
no D ia do M eio Am biente,com o tam bém é al-
vissareiro dizerque esteve presente no m eu
Estado, em Porto M urtinho, o M inistro dos
Transportes,Eliseu Padilha,reinaugurando –
por assim dizer – o porto daquela cidade e
presenciando o carregam ento de algum as to-
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neladas de açúcarproduzidas no Estado de
M ato G rosso,que seriam transportadas pelo
rio Paraguai em em barcações perfeitam ente
adequadasatéoseudestino:oUruguai.Asem barca-
çõeseram perfeitam ente adequadasporque a filoso-
fia do desenvolvim ento sustentado no que se refere
ao transporte hidroviário do País,Sr.Presidente,Srªs
eSrs.Senadores,hádeseraquelaquetodosnóses-
tam os adotando,isto é,adaptara em barcação aos
rios e não o contrário,para não agredira natureza e
para preservarnossosriose nosso m eio am biente.

Esses dois fatos auspiciosos aconteceram no
Estado de M ato Grosso do Sule quero lem brá-los
porque ocorreram praticam ente na véspera das
com em oraçõesdoDiadoM eioAm biente.Quandose
discutem aquim edidas ainda altam ente duvidosas,
estou certo de que trago a esta Casa dois fatos
altam ente positivos e que bem retratam que a
sociedade brasileira está consciente da sua
responsabilidade.Elaestáseconscientizandodeque
deve prom over o desenvolvim ento, m as que este
deve serauto-sustentávele que devem osprotegera
natureza que Deusnosdeu.

Com o registro nesta Casa desses dois fatos
acontecidos em M ato Grosso do Sul,trago m inha
m odesta colaboração à com em oração da sem ana do
m eio am biente,que se festeja ainda hoje.

M uito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Ramez
Tebet, o Sr. Mozarildo Cavalcanti, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Luiz Otávio.

O SR. PRESIDENTE (LuizOtávio)– Concedo a
palavra ao Senador M ozarildo Cavalcanti. S. Exª
dispõe de 20 m inutos.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pronunciaoseguintediscurso.)–Sr.Presidente,Srªs
e Srs.Senadores,é de aflitiva carência de recursosa
situação da esm agadora m aioria dos M unicípios
brasileiros.O PoderPúblicolocalpresenciaapenúria
e as necessidades da população, recebe dela as
dem andas,as pressões e pouco pode fazer,dada a
atualestrutura das finanças públicas,estrutura que
desfavorece o M unicípio, deixa-o sem pre com o
pedinte, “de pires na m ão”, a m endigar verbas.
Lam entávelsituação,quando o idealseria o inverso,
seria verm os as prefeituras dotadas dos recursos
necessários,prom ovendo,com soluções criativas,a
educação, a saúde, a geração de em pregos, a
segurança,o estím ulo à atividade produtiva.

Ainda tem m uito valor, e deve sem pre ser
relem brado,o velho dito de que o cidadão vive no
M unicípio,antesdevivernoEstadoounaUnião.É no
M unicípio que a sociedade tem oportunidade de se
tornarcoesa,de fincarraízes,de criarprojetos de
vida,de m obilizar-se,de participar,de gerir-se,de
fiscalizar,de exigir.

É no M unicípio que se estruturam as
associações de produtores rurais e as associações
com erciais, m obilizadoras das capacidades
produtivas, geradoras de prosperidade. É no
M unicípio que estão as bases dos sindicatos e das
cooperativas. É no nível local que se dá a
participaçãocom unitáriaeadem ocraciaparticipativa.
É lá que ospaispodem se organizarpara m elhorara
educação, base para a construção de qualquer
projeto nacionalsério.É lá que a população pode
contribuirpara iniciativas coletivas da com unidade e
do Poder Público, na alfabetização, na habitação
popular,naurbanização,naextensãodosserviçosde
saúde,no aperfeiçoam ento do transporte coletivo,na
segurança,nas m ais variadas saídas criativas para a
m elhoriadascondiçõesdevidadaspopulações,com o
testem unham tantos program as bem -sucedidos por
este Brasilafora.

Para que se realize o potencialde criatividade e
de m obilização contido nos M unicípios,para que as
necessidades rurais prem entes do povo lá sejam
atendidas são necessários recursos.Recursos que
faltam na atual divisão do bolo tributário e
orçam entário que tem os no Brasil.É verdade que a
Constituição de 88 esboçou um a tendência
descentralizadora, aum entando potencialm ente as
receitas m unicipais. M as esse m ovim ento foi
frustrado porváriosfatores.

Prim eiro,a União,am eaçada pela insolvência,
tratou de aum entarsua fatia no bolo,criando tributos
não partilháveis com os M unicípios, com o são as
conhecidas “contribuições” que incidem sobre as
em presas.Além disso,procurou aliviarseu déficitpor
m eio do m ecanism o do Fundo de Estabilização
Fiscal,desastroso para osM unicípios.

Outro fatoré o freqüentem ente decepcionante
desem penho do ICM S.Alguns Estados arrecadam
m uito pouco,reduzindo o que devem com partilhar
com os M unicípios. Depois, com o m esm o efeito,
tem os a praga das isenções fiscais,algum as delas
fruto da cham ada guerra fiscal.

Porfim ,a arrecadação federalcom partilhável
com os M unicípios tam bém está longe de atingiro
seu potencial,haja vista o depoim ento recente do
Secretário da Receita Federal nesta Casa, que
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apontou toda sorte de perdas por sonegação e
evasão fiscal.

Por outro lado, nos últim os anos, cresceram
enorm em ente as despesas dos M unicípios.
Pressionados pelas carências da população, eles
assum em forçadam ente responsabilidades cada vez
m aiores na prestação de serviços de educação,
saúde, transporte coletivo, bem com o em
investim ento de infra-estrutura,com o saneam ento,e
habitação popular.

Para tudo o que osM unicípiosestão realizando
e para o m uito que ainda deveriam fazer, são
necessárias m aiores receitas, receitas próprias e
receitasde transferências.

Hoje, na grande m édia dos M unicípios
brasileiros,as receitas dependem ,em cerca de dois
terços,de transferências da União e dos Estados,
ficando um terço porconta da arrecadação própria.
Essagrandem édiaincluitodasasregiõesdoPaís,na
sua diversidade, capitais e interior, M unicípios
grandesou pequenos,prósperosou pobres.

Das receitas próprias, os principais
com ponentes são, pela ordem , ISS, IPTU, taxas
diversas e o ITBI. Das receitas de transferências,
63,7% dasreceitastotais,30,4 vêm do ICM S;18,7 do
FPM ; e 10,6 são transferências voluntárias, não
im postaspela Constituição .

Essa grande m édia encobre um a enorm e
variedade de situações, com o, por exem plo,
diferençasentrecapitaiseinterior.O interiordepende
de transferências em 74,3% ;as capitais,na m édia,
som ente em 43% .A participação relativa do FPM é
quatro vezes m aior, na m édia, nos M unicípios do
interior;a do ISS é quatro vezesm aior,na m édia,nas
capitais.M uito pesa tam bém a gestão regional.As
receitas próprias dos M unicípios,com percentualde
suas receitas totais, são em ordem crescente: no
Nordeste,17,5% ;no Norte,19,7% ;no Centro-Oeste,
20,1% ;no Sul,27,9% ;e no Sudeste,39,2% .

Com o seria de esperar,a região Norte é das
m aisdesfavorecidas.

Todasessasestatísticas,no entanto,não conse-
guem revelaro m aisim portante:a disparidade,o abis-
m oexistenteentreessasreceitaseosdesafiosqueos
M unicípios enfrentam ,abism o que torna urgente re-
pensara estrutura tributária do Brasil.Precisam os de
um a reform a tributária no Brasil.Precisam os de um a
reform a tributária que,porum lado,desonere as em-
presas das penalidades contra a produção e,porou-
tro,reconheçaqueosM unicípiosprecisam dem aisre-
cursos.E não basta a reform a pura e sim ples.É preci-

so o verdadeiro e novo pacto federativo,que ajuste as
m uitas atribuições e com petências que vêm recaindo
sobre os M unicípios,e um a arrecadação condigna.É
precisoreforçaraaçãodoPoderPúbliconosM unicípi-
os,já que é alique o brasileiro vive.

Junto com essa reform a,com esse novo pacto
federativo,é necessário criarm ecanism os que apoi-
em ,incentivem e assessorem os M unicípios no senti-
dodequepossam reforçaretornarm aiseficazsuaar-
recadaçãoprópria.E areform atributárianãopodedei-
xarde preverm edidasque garantam ,na transição do
atualsistem a para o sistem a futuro,o crescim ento se-
guro dasreceitasm unicipais,a salvo de acidentesde-
vidosà súbita alteração do perfildostributos.

Sr.Presidente,os M unicípios,principalm ente os
m aiscarentes,precisam verreforçadasassuasrecei-
tas.A causa m unicipalista vaitornando-se um a priori-
dade nacional.Oscofresm unicipaisse acham lam en-
tavelm ente insuficientes frente às necessidades que
devem atender.Em m euEstado,porexem plo,édeso-
ladora a im potência das pequenas prefeituras diante
dosdesafioscom quesedeparam ,porpurafaltadere-
cursos.

É preciso descentralizaro Brasiltam bém sob a
óticafiscal.Nãofaltam propostaseboasidéias,dom o-
vim ento m unicipalista e de diversos estudiosos da
questão.EstaCasatem desepostarreceptivaaessas
idéiase propostas.

Era o que tinha a dizer.M uito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (LuizOtávio)– Concedo a
palavraànobreSenadoraM arinaSilva,LíderdoBloco
de Oposição,para um a com unicação inadiável,pelo
prazo de cinco m inutos,nosterm osdo art.14,inciso
VII,do Regim ento Interno do Senado Federal.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC.Para
um acom unicaçãoinadiável.Sem revisãodaoradora.)
– Sr.Presidente,Srªs e Srs.Senadores,quero fazer
um breve registrodeum episódioqueocorreunoDistrito
Federal,envolvendo um a instituição problem ática:o Caje.
É do conhecim ento de todos o quão tem sido difícillidar
com osm enoresinfratores.

Naépocaem queoPT eraGovernoaquinoDistrito
Federal,alguns Secretários foram afastados em função
dosproblem asaliocorridos.

Nodia2docorrente,lendom atériaveiculadaem jor-
naisdeBrasília,com o,porexem plo,oCorreio Bra-
ziliense,fiqueiestarrecida com o depoim ento de
um a m ãe.Ela dizia que,m inutos antes de seras-
sassinado,o seu filho de 18 anos ligara para ela,
pedindo,pelo am orde Deus,que o retirasse da
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ala em que estava sendo posto,porque tinha certeza
de que seria assassinado.

Com o m ãe,sentia dordaquela outra m ãe,que,
im potente,não pôde levarsocorro ao filho,m esm o
sabendo serum infrator.

Fiqueiterrivelm ente consternada com a postura
dos responsáveis poraquele órgão – que pretende
prom over a correção e a justiça –,colocando um
m enorinfratorem um aalaondesesabia,casoparalá
fosse enviado,seria assassinado.

Logo, é fundam ental que as autoridades
com petentes e os órgãos que respondem pelas
açõesjudiciaisreferentesà criança e ao adolescente
prom ovam a devida investigação com relação a esse
episódio.

Os m enores infratores que deram cabo desse
jovem têm a sua culpa,m as as autoridades que alio
colocaram ,sabendo que ele seria assassinado,têm
um a responsabilidade m aior,porque justiça não é
vingança.A justiça está relacionada a um espaço na
sociedade em que aquele que com eteu um a infração
pagará pelo erro com etido e, se possível, em se
tratando de um a instituição adequada,será corrigido
paraserreintegradoàsociedadeem condiçõesdese
m anter no convívio socialem perfeita adaptação.
Pelo m enos é nisso que acredito quando penso na
Justiça,nasegurançaenasinstituiçõesresponsáveis
pela realização dessa tão im portante tarefa da nossa
sociedade.

Estouacom panhandoocasoporm eiodam inha
assessoria.Contudo,quero esclarecerque não faço
essa ponderação pelo sim ples fato de o Governador
agora sero Sr.Joaquim Roriz,ainda porque esses
problem as já ocorriam antes naquela instituição,
m esm o na época do Governo do Sr. Cristovam
Buarque, que, graças a Deus, nunca se om itiu.
Tam bém não estou querendo dizer que o atual
Governadoresteja se om itindo,até porque o caso é
recente. Espero que providências estejam sendo
tom adas.

Na verdade,isso m e dóim uito.Tenho um a filha
de 18 anos,um filho de 16,um a filha de 9 e um a filha
de 7 e não consigo im aginar nenhum deles m e
telefonando,pedindosocorro,pedindoqueoretirede
um lugaronde,ele sabe,será assassinado.O que
pode sentirum a m ãe ao ouvirseu ente querido dizer
essas palavras e, em seguida, o fato vir a
consum ar-se?

Já tive experiências dolorosas nesse sentido,
ouvindo pessoas dizerem que seriam assassinadas
poroutrosm otivos,com o Chico M endes,que,m uitas

vezes, confidenciou-m e que seria assassinado.
Quando tornávam os públicas as am eaças que ele
recebia,aim prensalocaloridicularizava,com oseele
quisesse fazerprom oção pessoal.Certo dia ele m e
disse:“Eles só vão acreditarno que digo quando eu
for assassinado”.É claro que eles acreditavam ;é
claro que elessabiam .

Ainda que seja outro caso,essa experiência foi
m uito dolorosa para m im com o tam bém foim uito
doloroso tom ar conhecim ento de que aquela m ãe
ouviu o depoim ento de seu filho e que,em seguida,
foiassassinado.

Com o m ãe, com o m ulher, com o Senadora,
em bora não tenha a com petência para m e dirigirao
Governo do Estado,pretendo,através do Conselho
Nacionalde Defesa dosDireitosHum anos,vero que
é possívelfazerpara ajudara discutirum problem a
tão com plicado com o é a questão da violência,
especificam ente da violência praticada porm enores
ou porjovensinfratores.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio) – A
Presidência recebeu a M ensagem nº125,de 1999 (nº
760/99,na Origem ),de 2 do corrente,pela qualo
Presidente da República com unica que se ausentará
do País nos dias 6 e 7 de junho,com objetivo de
realizarvisita de trabalho à Argentina a convite do
Presidente CarlosM enem .

É a seguinte a m ensagem recebida:

MENSAGEM Nº 125, DE 1999
(Nº 760/99, na origem)

Senhores Membros do Senado Federal,
Dirijo-m e a Vossas Excelências para infor-

m á-los de que m e ausentareido País nos dias 6 e 7
de junho corrente,com objetivo de realizarvisita de
trabalho à Argentina a convite do Presidente Carlos
M enem .

Brasília,2dejunhode1999.– Fernando Henri-
que Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio) – O Sr.
SenadorEduardoSiqueiraCam posenvioudiscursoà
M esa para serpublicado na form a do disposto no art.
203 do Regim ento Interno.

S.Exªserá atendido.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO)– Sr.Presidente,Sras e Srs.Senadores,qualquerpaís
que pretendatornar-seefetivamentedesenvolvido,proporci-
onandoqualidadedevidaàsuapopulação,tem dedisporde
Agriculturaforte,nãoapenasparaalimentarseushabitantes,in-
clusive com programasde segurança alimentar,assim como
paracarreardivisas,com asexportaçõesdegrãosefrutas.
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Ora,já foiexaustivam ente cantado em prosa e
verso que o Brasil,com sua im ensidão territoriale
suas extensas terras agricultáveis,com im portante
diversificação clim ática, deveria ser o “celeiro do
m undo.”

Porque,entretanto,ao finaldo m ilênio,essa
m eta ainda não foialcançada? Porque continuam os,
ao contrário,a im portaralim entos,até m esm o arroz,
feijão e trigo,dentre outros?

A resposta é óbvia:porque inexiste um a política
agrícolaeficiente,queprivilegieaprodutividadeeque
proporcione estím ulosao pequeno produtor.

A propósito, recente estudo prom ovido pela
Universidade do Rio de Janeiro concluiu que
sim plesm ente 6,7 m ilhões de pequenos agricultores
estão com sua sobrevivência seriam ente am eaçada,
porque estão plantando e criando anim aisem níveis
de produtividade excessivam ente baixos.

Essa situação dram ática acontece, Sr.
Presidente,porque,com o responde a pesquisadora
Beatriz de Albuquerque,coordenadora de pesquisa,
éprecisoqueoslavradoresproduzam “...algoquedê
rendam onetária,com acessoaocrédito,àtecnologia
e ao m ercado”.

Ora, essas condições inexistem atualm ente,
im pedindo o desenvolvim ento rural, e exigindo a
m elhoria das condições de produção no cam po,por
interm édio de concretasaçõesgovernam entais.

É essencial, por conseguinte, para que este
País ingresse no ano 2000 com o, de fato, e não
retoricam ente, um a potência em ergente, que a
Agricultura seja priorizada,e,nesse contexto,que os
pequenos lavradores m ereçam atenção especial,
com criação de cooperativas,utilização dos insum os
adequadose ajuda técnica governam ental.

No Estado do Tocantins,porexem plo,que está
em região essencialm ente agropecuária,a adm inis-
tração estadualtem im plantado vários program as de
assistência aos pequenos e m édios lavradores,m as
sem um a nova política agrícola federal,as iniciativas
em questãoesbarram nafaltadecréditoedeacessoà
tecnologia.

Porisso,apelam os,destatribuna,aoSr.M inistro
da Agricultura e Abastecim ento,Francisco Sérgio Tur-
ra,paraque,nanovapolíticaagrícolaaserim plantada
no País,os pequenos agricultores tenham a atenção
quem erecem ,epossam com m aiscrédito,assistência
e acesso aos insum os,não apenas sobreviverm as
produzirm aise fortalecernossa Agricultura.

Era o que tínham osa dizer.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio)– Nada m ais
havendo a tratar,a Presidência vaiencerraros traba-
lhos,lem brando às Senhoras e Senhores Senadores
que constará da sessão deliberativa ordinária de am a-
nhã,arealizar-seàs14horase30m inutos,aseguinte:

ORDEM DO DIA

– 1 –
PROJETO DE LEIDA CÂM ARA Nº9,DE 1999

Discussão,em turno único,do Projeto de Leida
Câm ara nº9,de 1999 (nº4.812/98,na Casa de ori-
gem ),de iniciativa do Presidente da República,que
dispõe sobre as norm as gerais para perda de cargo
público porexcesso de despesa e dá outrasprovidên-
cias,tendo

Pareceresda Com issão de Constituição,Justiça
e Cidadania,Relator:SenadorFrancelino Pereira,sob
nºs:

–173,de1999:1ºpronunciam ento:(sobreoPro-
jeto),favorável,com votoscontráriosdo SenadorAm ir
Lando,e,em separado,dosSenadoresAntonioCarlos
Valadarese José Eduardo Dutra;e

– 254,de 1999:2º pronunciam ento:(sobre as
Em endas nºs 1 a 4,de Plenário),pela rejeição,com
votos contrários dos Senadores Roberto Freire,José
Eduardo Dutra e Jefferson Peres.

– 2 –
PARECER Nº301,DE 1999

(Votação secreta)

Discussão,em turnoúnico,doParecernº301,de
1999,da Com issão Constituição,Justiça e Cidadania,
Relator:SenadorÁlvaro Dias,sobre a M ensagem nº
116,de 1999 (nº662/99,na origem ),atravésda qualo
Presidente da República subm ete à deliberação do
Senado a escolha do Doutor Jorge Tadeo Flaquer
Scartezzini,Juiz do TribunalRegionalFederalda 3ª
Região,com sede na cidade de São Paulo – SP,para
exercero cargo de M inistro do SuperiorTribunalde
Justiça,na vaga decorrente da aposentadoria do M i-
nistro Cid FlaquerScartezzini.

– 3 –
PARECER Nº302,DE 1999

(Votação secreta)
Discussão,em turno único,do Parecernº302,

de 1999,da Com issão de Constituição,Justiça e Ci-
dadania,Relator:Senador:Edison Lobão,sobre a
M ensagem nº117,de 1999,(nº663/99,na origem ),
através da qualo Presidente da República subm ete
à deliberação do Senado a escolha da Doutora Elia
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naCalm onAlves,JuízadoTribunalRegionalFederalda
1ª Região,com sede em Brasília,Distrito Federal,
para exercero cargo de M inistra do SuperiorTribunal
de Justiça,na vaga decorrente da aposentadoria do
M inistro Adhem arFerreira M aciel.

– 4 –
PARECER Nº303,DE 1999

(Votação secreta)

Discussão,em turno único,do Parecernº303,
de 1999, da Com issão de Constituição, Justiça e
Cidadania,Relator:SenadorCarlos W ilson,sobre a
M ensagem nº118,de 1999 (nº664/99,na origem ),
atravésda qualo Presidente da República subm ete à
deliberação do Senado o nom e do DoutorFrancisco
Cândido de M elo Falcão Neto, Juiz do Tribunal
RegionalFederalda 5ªRegião,com sede em Recife,
Estado de Pernam buco, para exercer o cargo de
M inistro do Superior Tribunalde Justiça, na vaga
decorrente da aposentadoria do M inistro José
Anselm o de Figueiredo Santiago.

– 5 –
PARECER Nº304,DE 1999

(Votação secreta)

Discussão,em turno único,do Parecernº304,
de 1999, da Com issão de Constituição, Justiça e
Cidadania,Relator:SenadorLúcio Alcântara,sobre a
M ensagem nº122,de 1999 (nº672/99,na origem ),
atravésda qualo Presidente da República subm ete à
deliberação do Senado o nom e do Doutor Paulo
Benjam in Fragoso Gallotti, Desem bargador do
TribunaldeJustiçadoEstadodeSantaCatarina,para
exercero cargo de M inistro do SuperiorTribunalde
Justiça, na vaga decorrente da aposentadoria do
M inistro Rom ildo Bueno de Souza.

– 6 –
PARECER Nº317,DE 1999

(Votação secreta)

Discussão,em turno único,do Parecernº317,
de 1999, da Com issão de Assuntos Econôm icos,
Relator:SenadorGeraldo Althoff,sobre a M ensagem
nº120,de 1999 (nº665/99,na origem ),através da
qual o Presidente da República subm ete à
deliberação do Senado o nom e do Senhor M ércio
Felsky, para exercer o cargo de Conselheiro do
Conselho Adm inistrativo de Defesa Econôm ica –
CADE,do M inistério da Justiça,com m andato de 2
anos.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio) – Está
encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 48 minutos.)

––––––––––

DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
SENADOR LUIZ OTÁVIO NO DIA 4 DE
JUNHO DE 1999, QUE SE REPUBLICA A
PEDIDO DO PARLAMENTAR:

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA.Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente,Srªs e Srs.Senadores,venho à tribuna
nesta m anhã,prim eiro,para relatar a viagem que
fizem os a Itaituba,em com panhia do M inistro dos
Transportes,Eliseu Padilha,e dos Senadores Blairo
M aggi, Carlos Bezerra, Jader Barbalho, Jonas
Pinheiro e Gilvam Borges,quando,pela prim eira vez,
o Estado do Pará,e principalm ente aquela região,
através da BR-163, que liga Cuiabá a Santarém ,
recebeu 75 carretas carregadas de soja com destino
aosEstadosUnidose aospaíseseuropeus.

Poriniciativa do SenadorBlairo M aggi,com a
presença dos Vice-Governadores dos Estados do
Pará e do M ato Grosso, os Srs. Hildegardo
Figueiredo Nunese Rogério Sales,respectivam ente,
realizou-se,pela prim eira vez,o em barque de m ais
de duas m il toneladas de soja produzida no
Centro-Oeste, principalm ente no Estado de M ato
Grosso,usando a BR-163.

Essa rodovia já está pavim entada até o Estado
de M ato Grosso.No trecho do Estado do Pará,quase
m il quilôm etros concluirão essa grande obra que
representará a redenção dasregiõesCentro-Oeste e
NortedoPaíse,com certeza,daráoportunidadepara
que os exportadores brasileiros e o Governo
brasileiroviabilizem assuascontas.Segundoafirm ou
o SenadorBlairo M aggi,nos prim eiros cinco anos,
esse novo corredortransform ará aquela região e o
País num grande potencial exportador. Nesse
período,aquela região terá oportunidade de exportar
m ais de três m ilhões de toneladas;em dez anos,
chegarem os a m ais de seis m ilhões de toneladas,
ultrapassando Paranaguá,no Estado do Paraná,e
Santos,no Estado de São Paulo.

Há um a explicação sim ples:a posição geográfi-
ca do Estado do Pará,na Região Am azônica,propor-
cionaaeconom ia de trêsm ilm ilhasde distância de
qualquerm odalde transporte saindodeParanaguá
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edeSantos.O EstadodoParáestálánoNortedoBrasil,
eadistânciadanossacostaédetrêsm ilm ilhas,m aiscer-
cadem ilepoucosquilôm etrosderodoviasestaduaisefe-
derais,paraqueaproduçãoagrícolapossaserexportada.

Então,torna-senecessária–etodosnosm anifesta-
m osdam esm aform a–,auniãodasBancadasdosEsta-
dosque com põem aquela região,a participação dosGo-
vernadoresdosEstadose do Governo Federalpara que,
nãom aisessesonho,nãom aisesseprojeto,m asareali-
dadem ostreapujançadanossaregiãoeaviabilidadede
transform arm ososnossosrecursosem recursosfirm ese
sólidos,a fim de cooperarnas nossas exportações.São
projetosextrem am enteviáveis,com retornoim ediato;não
são projetosa longo prazo,com o sonhose m aissonhos,
m as,sim ,com o realidade.Novam ente,na presença do
M inistro dosTransportes,pedim oso em penho de S.Exª
nosentidodeconseguiraliberaçãoderecursosparaessa
obra tão im portante.É inadm issívelque som ente nesse
trecho a estrada não tenha condiçõesde trafegabilidade.

Os recursos alocados no Orçam ento para a pavi-
m entação da Rodovia Cuiabá/Santarém são bastante li-
m itados para que realm ente essa obra possa se desen-
volvere serconcluída.Há um projeto do M inistro Eliseu
Padilha,jáem fasefinal,definanciam entodeUS$300m i-
lhões,com recursosdoBirdoudoBancoM undial,paraa
conclusão dessa obra.O M inistroclaramentedemonstraa
suaboavontadeeoseuinteresse.Noentanto,oMinistério
dos Transportes não terá,dentro do Orçamento,recursos
parapavimentaressarodovia.Sehouverauniãodosexpor-
tadores,dosprodutoresde soja e dosGovernosdosEsta-
dos,poderemos,com certeza,viabilizaressaobra.

Recentem ente,o M inistro Pedro Parente esteve no
Paráparaapresentarosnovoseixosdedesenvolvim ento,
com um investim ento,para os próxim os sete anos,de
m aisde 17 bilhõesna Região Norte do País.No Estado
do Pará,nesse período,serão investidos 5 bilhões para
obrasde infra-estrutura e para obrascom o a da BR-163,
da Hidrovia Araguaia-Tocantins,das eclusas de Tucuruí,
jáiniciadas,daHidroviadoCapim edaHidroviadoM ara-
jó.Osvaloresalocadossãopequenos–surpreenderam o
M inistroEliseuPadilha,com quem estivem os,juntam ente
com oM inistroM alan–seconsiderarm osoretornodesse
capital.SeapenasoEstadodoParáretornacom m aisde
US$2bilhões,todososanos,nabalançacom ercial,com o
é possível,no caso de projetostão pequenos,não serli-
berado recurso algum até este ano? Dessa form a,fica
aquiom euprotesto.Voucontinuaraprotestareaquestio-
nara liberação de recursospara essasobrastão im por-
tantes.

Essagrandefestaquevim osláseria,eserá,aopor-
tunidade de transform arm os aquela região num pólo de

desenvolvim ento,degeraçãodeem pregoederenda.Vi-
m osa vontade do produtor,do exportadorde soja,ultra-
passandotodososobstáculos,vencendo,passoapasso,
quilôm etro a quilôm etro,asdificuldadesda rodovia Cuia-
bá-Santarém .Eleschegaram láem ostraram queéviável;
em barcam osasoja,queestáchegandoaosEstadosUni-
dos.E,paranossagrandesurpresa,asojaquechegaaos
EstadosUnidosficamaisbarataUS$10,00atonelada.

A partirdessa viabilidade,com a recuperação dos
preços,a soja brasileira terá condiçõesde concorrernos
m ercadosinternacionais– no caso,a soja produzida nos
EstadosUnidos.Esseprojetoencurtaráasdistânciasefa-
cilitará o escoam ento.

Tem os,em Santarém ,um dos portos m ais profun-
dosdoBrasil,com 21m etrosdeprofundidade–dizoM i-
nistro Padilha que é o porto m ais profundo do Brasil–,
onde situa-se a Hidrovia do Capim ,com m aisde 300 km
de hidrovia pronta,rio caudaloso,trafegabilidade,segu-
rança para escoara produção.Com R$10 m ilhões,essa
obra será viabilizada.

Então,vejo e continuo a questionara falta de visão
práticaeobjetivadosnossostécnicos,dosnossoscondu-
toresdapolíticaeconôm icaedacham adapolíticadesen-
volvim entista.Elesprecisam realm enteconheceraregião,
ouvirapopulaçãodosEstadosedosm unicípios,parave-
rem quearealidadeéoutra.O próprioM inistroEliseuPa-
dilhaficouim pressionadoaoveroqueseconseguiucom
tãopoucorecursoetãopoucatecnologia,apenasum su-
gadouroquetransfereasojadocam inhãoparaabarcaça
– barcaças grandes,que já estão sendo transportadas
atravésdosrios.É de fato um a obra sim ples.São coisas
que podem serfeitase que,de im ediato,podem darum
resultado econôm ico e financeiro positivo.

Naquela região,a grande dificuldade era relativa à
energia.O PresidenteFernandoHenriqueCardoso,num a
visãofantástica,com grandesensibilidade,conseguiuim -
plantaroTram oeste,um aparceriaentreoGovernoFede-
raleoGovernodoEstado.Hoje,aquelaregiãoestátotal-
m ente energizada.Vam osinaugurar,no finaldo m ês,em
Itaituba,achegadadolinhãodeenergiadausinadeTucu-
ruí.Já inauguram osasde Santarém e Altam ira e,agora,
vam osinauguraradeItaituba.TodooEstadodoParáfica-
ráenergizado.Precisam osapenascom plem entararodo-
via,porqueosportosestãosendopreparados,ashidrovi-
asexistem ,e vam osfazercom que isso realm ente recu-
pere a econom ia do País.

O Sr. Iris Rezende (PM DB – GO)– Perm ite-m e V.
Exªum aparte?

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB –PA)–Concedooapar-
te a V.Exª.
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O Sr. Iris Rezende (PM DB –GO)–M uitoobrigado,
Senador Luiz Otávio. Perm ita-m e cum prim entá-lo pelo
oportunopronunciam entoproferidonestam anhã.Entendo
que a nossa função nesta Casa é,sobretudo,a de alertar
perm anentem ente asautoridadesresponsáveispela exe-
cução de projetos,responsáveispelo PoderExecutivo no
que dizrespeito a questõesde elevado interesse do País.
V.Exªaborda,nestem om ento,um tem am uitoim portante:
o transporte;as hidrovias,principalm ente.O nosso País
tem vivido de equívocose m aisequívocos.Um deles– e
grave–sedeuquandooPaísdescuidoudotransporteflu-
vialpara perm itiro desenvolvim ento do interiorbrasileiro,
paralisandoasferroviaseoptandopelotransportefeitope-
las rodovias,que é um dos m ais caros.As ferrovias,há
m aisoum enos50anos,foram paralisadas.Quantoàferro-
viaquerasgavaoCentro-Oeste,haviaprojetosem execu-
ção além de Goiânia.Esses projetos foram paralisados,
quando poderíam os estarhoje num a situação m uito m e-
lhoraquino Centro-Oeste.A Ferrovia Norte-Sultam bém
encontrousériasoposições,principalm enteporpartedaeli-
teem presarialdoeixoRio-SãoPaulo,enãoentendem oso
porquê.No Brasil,tem os um a m ania...Lem bro-m e bem
que,quando fuiem possado Governadorem 1983,ao de-
term inarapavim entaçãodeum arodoviadaregiãosudeste
deGoiás,aoinvésdocum prim entodaordem –estávam os
nosprim eirosdiasdegoverno;nãoentendiam am inham a-
neira de governar–,foiem itido um parecerdo Departa-
m ento de Estradasde Rodagem no sentido de que o nú-
m ero de veículos diários naquela rodovia não justificava
aqueleinvestim ento.A m inharespostafoiaseguinte:“Não
estou perguntando,estou determ inando”.A região,pavi-
m entada,transform ou-se adm iravelm ente em 15 anos.
Com oexigirnúm erodeveículossearodovianãoperm iteo
tráfego?Comoesperaraumentodaproduçãodaregiãoseo
escoamento dessa produção se torna difícil? Mastudo isso,
respeitávelSenadorLuiz Otávio,deve-se à preponderância
dasdecisõesporpartedostecnocratas.

O SR. LUIZ OTÁVIO(PPB – PA)– Com certeza.

O Sr. Iris Rezende (PM DB – GO)– São pessoas
queconhecem m uitom alasituaçãodoPaís;quandoaco-
nhecem ,fazem -no porm eio doslivros,e nem sem pre es-
tes relatam a nossa realidade.M uitas vezes,são escritos
porpessoasque,porum aúnicavez,passam pelaregiãoe
descrevem assuaspotencialidades,aforçaeadeterm ina-
çãodoseupovo,eesserelatosem preficaaquém dareali-
dade.V.Exªaborda a questão das hidrovias.Tem os que
partir– queiram ou não – para o aproveitam ento dosnos-
sos rios para o transporte da nossa produção.Prim eira-
m ente,esse é o m eio m ais barato;seu custo está m uito
aquém do custo dostransportesfeitosnasrodoviase até
nasferrovias.Tem osque partirpara o transporte nosnos-
sosrios,tem osque nospreocuparcom a construção das

ferrovias,a fim de que este pedaço do Brasil– o Cen-
tro-Oeste,oNorteepartedoNordeste–tenhavez.Quan-
doestiveracabadaaconstruçãodaFerroviaNorte-Suleda
FerroviaLeste-Oeste–quevaideGoiandiraatéRondonó-
polis,encontrandoaferroviaqueestáem construção–,va-
m osexperim entarum novotem ponesteBrasil!M euscum -
prim entosporessapreocupaçãoqueV.Exªm anifestanes-
ta m anhã.Tenho certeza de que essa questão será tam -
bém m otivo de m uita preocupação porparte do Governo
do Presidente Fernando Henrique Cardoso.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA)– M uito obrigado,
SenadorIris Rezende.Insiro no m eu pronunciam ento a
m anifestação de V.Exª,principalm ente pela sua experiên-
cia e pelo seu conhecim ento,portersido Governadorde
EstadoeM inistrodeEstadoepor,hoje,darobrilhodasua
inteligência e da sua cooperação no Senado Federal.

Sr.Presidente,Srªse Srs.Senadores,tivem osinfor-
m açõesrecentesde que o Greenpeace vaise instalarna
Am azônia.Essa organização,inclusive,propõe-se a colo-
carum navioaliparafiscalizarosdesm atam entoseacon-
diçãodabiodiversidadenaRegiãoAm azônica.Eudiriaque
é im portante o Greenpeace estarnaquela região,m as
tam bém éim portanteapreocupaçãodasorganizaçõesin-
ternacionaiscom a geração de em prego e com a sobrevi-
vência do povo da Região Am azônica.Não devem irlá
apenas para fazersuas m anifestações e seus protestos
sem levarsoluções para a nossa região.O Ibam a,com
m uita satisfação,ontem ,dizia que vaiinvestirUS$10 m i-
lhõesna região para fazera fiscalização.Creio que isso é
válidoeim portante.M asdevem osnoslem brartam bém de
quem équevaiàquelaregiãoparam elhorarascondições
de vida da nossa população,para atenderosribeirinhos–
com ofazaM arinhadeGuerra–eparaatenderànecessi-
dade de em prego porparte da população.

Lásefalam uitodosm adeireiros.É verdade!Háma-
deireirapirata,quedeveserperseguida,questionadaemulta-
da;devem serpresososseusproprietários.Mastambém há
genteséria,háempresaquegeraempregoseimpostosefaz
oreplantiocorreto.

Portanto,nada de estrelism o!Nada de ataquesner-
vososànossaregião!Hápessoasquesejogam nafrente
de árvorese dentro do rio para que ninguém m exa no rio.
Tem osque pensarna condição de sobrevivência do povo
da nossa região.

FuientrevistadopelaTV Senado,nasem anapassa-
da,e tive a chance de dara m inha opinião,a qual
vou repetiraqui.Faço até um apelo ao Presidente
do Senado, Senador Antonio Carlos M agalhães,
para que,com sua liderança,com sua inteligência,
com seu entusiasm o e com sua garra,logo depois
que se extinguirem as CPI,pense num projeto de
interiorização do Senado Federal.Devem os fazer,
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pelo m enos,cinco ou seis reuniões nacionais em pólos
de cada ponto deste País,convocando as Bancadas
federais,estaduaise m unicipais.

Lá,oSenadorAntonioCarlosM agalhãespoderá
ouviros apelos da população diretam ente,sem inter-
m ediários,a fim de encam inharum a solução para os
váriosproblem ase propostasque possam atenderao
clam ordessa população.O que nós– pelo m enos,no
m eu Estado e na m inha região – percebem os é que,
nem sem pre,o que se raciocina,o que se trabalha e o
queseplanejaaquicheganaoutraponta,cheganofim
da história.Àsvezes,pensa-se aquitão grande,com o
esse projeto,esse sonho de investirtantose tantosbi-
lhõeslánaregiãoduranteospróxim osseteanos,defa-
zerinvestim entosm irabolantesno m eu Estado.Porque
não se ouve a população local? Às vezes,com m uito
poucoseresolveum grandeegraveproblem a;àsvezes,
se querconstruirum grande hospital,com grandesrefe-
rênciasna área de saúde,porcausa da OM S – Organi-
zaçãoM undialdaSaúde–,quandoprecisam ossódore-
m édio,sódom édico,porqueatéinstalaçãojáexiste;não
aquela que se quer,m as aquela que se pode ter.Não
adianta se pensarem projetostão grandes.

Com certeza,será um a realidade brevem ente a
hidrelétrica de Belo M onte,em Altam ira,que vaifazer
com queacapacidadedegeraçãoenergéticaem nos-
so Estado seja triplicada.Hoje,tem os Tucuruí,que
atende ao Norte e a parte do Nordeste.Com a de Belo
M onte,cujo projeto já foifeito pela Eletronorte,nossa
capacidade de gerarenergia aum entará m uito,deven-
do chegaraté o Centro,o Sudeste e,quem sabe,com
a interligação do Sistem a Norte-Sul,ao Suldo País.

M asessa capacidade,esse potencialque tem os
precisa sercom pensado.Tudo o que se tira do nosso
Estado,da Região Am azônica,tem que sercom pen-
sado.OsGreenpeacedavidatêm quepensartam bém
num a form a de com pensaro Estado,de com pensara
RegiãoAm azônica,enãosóacharquedevem preser-
vara Am azônia para que o oxigênio do m undo seja
preservado,para que a saúde do m undo seja preser-
vada.Sim ,m as a população da Região Am azônica
tam bém tem que serpreservada.Então,nós tem os
que,tam bém ,trazerrecursosexternosparaquesejam
investidos naquela região, para que realm ente os
am azônidaspossam terum acondiçãodevidaedeso-
brevida,e não ficarm osna situação que tem oshoje.

Acho que esse é um tem a im portante.O Senado
tem tido o seu papel.O Presidente Antonio CarlosM a-
galhães tem dado todo o apoio,tem -se em penhado
paraquerealm enteaBancadadaAm azôniapossater
um espaço,com o disse aquio SenadorIris Rezende,

em que o Governo,através dos seus técnicos – não
dostecnocratas–,possatrazerum asoluçãoequilibrada
e se juntara todosnóspara isso.

Vou encerrar,Sr.Presidente.Seique V.Exªjá
estáapreensivocom otem po,m aséque,realm ente,a
nossa região é tão grande que é preciso m ais tem po
para discutirsobre a Am azônia.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo M elo)– V.Exªfi-
que à vontade,SenadorLuizOtávio.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA)– M uito obriga-
do,Sr.Presidente.

Esta sem ana,a Câm ara Federal,com m ais de
200assinaturas,apoiouoDeputadoJosuéBengtson,do
m euEstadodoPará,paraacriaçãodeum aCom issão
Parlam entarde Inquérito contra a Com panhia Vale do
Rio Doce.

Iniciam os essa luta nem foipelo m eu Estado,o
Pará,m asfoipelo Estado do Am apá,pelosexem plos
que vim os lá da Icom i.Essa em presa,durante 50
anos,explorouom anganês,tirandotodaaquelareser-
va,todo aquele m ineral,toda aquela riqueza do Am a-
pá,e deixou o Estado na situação em que se encontra
hoje,com graves problem as sociais e trabalhistas e
sériosproblem asde saúde.

AtravésdasCâm arasM unicipaise dasPrefeitu-
rasquesãoatendidaspeloProjetodaCom panhiaVale
do Rio Doce, conseguim os instalar um a CPI na
Assem bléia Legislativa do Estado do Pará.Agora,a
CPIda Vale chega à Câm ara Federal.Ainda terem os
que aguardar,porque há outrascom issõesinstaladas,
m aschegará a vezde o Sr.Benjam in Steinbruch pres-
tardeclaraçõeseesclarecim entosaosSrs.Deputados
Federais na CPIda Vale.Vam os convocartam bém o
Sr.Jório Dausterpara que possa explicarporque a
verticalização m inerária não é prioridade para a Com -
panhia Vale do Rio Doce,até porque,a partirdo m o-
m ento em que a em presa tem isenção de Im posto de
Renda para investirparte dessesrecursosna verticali-
zação m inerária,isso se torna um a obrigação.Não
podeterisençãodeIm postodeRendaquem nãogera
em prego,quem nãogerarenda,quem nãoéindústria.
Apenasaexploraçãom ineralnãoésuficienteparaque
um a em presa com o a Vale possa terisenção de im -
posto.M astudoissoficaráesclarecido,ebem esclare-
cido,nessaCPIqueépropostapelaCâm araFederal.

Agradeço a atenção do Sr.Presidente e tereiou-
trasoportunidadesparavoltarafalardaregiãoam azô-
nica.

M uito obrigado.
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Ata da 71ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 8 de junho de 1999

1ªSessão Legislativa Ordinária da 51ªLegislatura

Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo,
Carlos Patrocínio e Luiz Otávio

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

Adem irAndrade – Alberto Silva – Alvaro Dias –
Antero Paesde Barros– Antonio CarlosM agalhães–
Antônio Carlos Valadares – Arlindo Porto – Arturda
Tavola – Bello Parga – Bernardo Cabral – Blairo
M aggi– Carlos Bezerra – Carlos Patrocinio – Carlos
W ilson – Casildo M aldaner– Djalm a Bessa – Edison
Lobão – Eduardo Siqueira Cam pos – Em ília Fernan-
des – Ernandes Am orim – Francelino Pereira – Frei-
tas Neto – Geraldo Althoff– Geraldo Cândido – Ge-
raldo M elo – Gerson Cam ata – Gilberto M estrinho –
Heloísa Helena – Hugo Napoleão – IrisRezende – Ja-
derBarbalho – Jefferson Peres – João Alberto Souza
– Jorge Bornhausen – José Agripino – José Eduardo
Dutra – José Fogaça – José Jorge – José Roberto
Arruda – José Sarney – Juvêncio da Fonseca – Lau-
ro Cam pos – Leom arQuintanilha – Lúcio Alcântara –
Lúdio Coelho – Luiz Estevão – Luiz Otavio – Luiz
Pontes – Luzia Toledo – M aguito Vilela – M aria do
Carm o Alves – M arina Silva – M arluce Pinto – M auro
M iranda – M oreira M endes – M ozarildo Cavalcanti–
NaborJúnior– Ney Suassuna – Osm arDias – Paulo
Hartung – Paulo Souto – Pedro Piva – Pedro Sim on
– Ram ezTebet– Roberto Freire – Roberto Requião –
Roberto Saturnino – Rom ero Jucá – Rom eu Tum a –
Sebastião Rocha – Sérgio M achado – Teotônio Vilela
Filho – Tião Viana – W ellington Roberto.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo M elo)– A lista de
presença acusa o com parecim ento de 74 Srs.Senado-
res.Havendo núm ero regim ental,declaro aberta a ses-
são.

Sob a proteção de Deus,iniciam os nossos traba-
lhos.

O Sr.1º Secretário em exercício,Senador Ney
Suassuna,procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

M ENSAGEM

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Nº449,de 1999-CN (nº694/99,na origem ),de 31

de m aio últim o,pela qualo SenhorPresidente da Repú-
blicaencam inhaaoCongressoNacionalaExposiçãode
M otivosnº12,de20dem aiode1999,doSenhorSecre-
tárioEspecialdePolíticasRegionais,com esclarecim en-
tossobre subprojeto denom inado Construção da Aduto-
ra Trairi-RN,constante do Quadro IIda LeiNº9.789,de
23 de fevereiro de 1999.

(À Comissão Mista de Planos, Orçamen-
tos Públicos e Fiscalização.)

PARECERES

PARECER Nº 326, DE 1999

Da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, sobre o Ofício “S” nº 16, de 1999, do
Senhor Presidente do Banco Central do
Brasil, encaminhando solicitação do Gover-
no do Estado do Piauí para contratação de
abertura de crédito entre a União e aquele
Estado com a interveniência do Banco do
Estado do Piauí S.A, da Caixa Econômica
Federal e do Banco Central do Brasil, no
âmbito do Programa de Incentivo à Redu-
ção do Setor Público estadual na Atividade
Bancária.

Relator:SenadorLúcio Alcântara

I – Relatório

Porm eio do Ofício “S”nº16,de 1999,o Presi-
dente do Banco Centraldo Brasilencam inha ao Se-
nado Federal,em cum prim ento ao disposto no art.4º
da Resolução nº78,de 1998,associado ao art.45-B,
introduzido pela Resolução 93,de 1998,o Parecer
DEDIP/DIARE-99/00099,de 29-4-99,a respeito da
solicitação do G overno do Estado do Piauí,refe-
rente ao contrato de operação de abertura de cré-
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dito entre a União e aquele Estado,com a interve-
niência do Banco do Estado do PiauíS.A,da Caixa
Econôm ica Federale do Banco Centraldo Brasil,no
âm bito do Program a de Incentivo à Redução do Setor
Público Estadualna Atividade Bancária.

Conform e o Parecerdo Banco Central,de acor-
do com o parágrafo único da Resolução nº70/95,do
Senado Federal,asoperaçõesde crédito contratadas
no âm bito do Program a de Apoio à Reestruturação e
aoAjusteFiscaldosEstadosnãogravam ,noexercício
financeiro em que forem celebrados os respectivos
contratos,os lim ites previstos no art.4º,incisos Ie II,
da Resolução nº69/95,do Senado Federal,nos ter-
m osdo disposto na M edida Provisórianº1.773-34,de
11-2-99,e na Leinº9.496,de 11-9-97.

Inform a ainda o Banco Centraldo Brasilque a
operaçãosedestinaafinanciarosaneam entodoBan-
co do Estado do Piauí– BEP,para possibilitara trans-
ferência de seu controle acionário para a União.

O contrato de abertura de crédito da presente
operação apresenta asseguintescaracterísticas:

a) valor de crédito a ser liberado pela União:
R$112.491.000,00 (cento e doze m ilhões,quatrocen-
tos e noventa e um m ilreais),a preços de 31-12-98,
que serão utilizados exclusiva e obrigatoriam ente na
seguinte form a:

–atéR$57.900.000,00(cinqüentaesetem ilhõese
novecentosm ilreais),paraaquisiçãodeativosdoBEP
pelo Estado;

– até R$54.591.000,00 (cinqüenta e quatro m i-
lhões,quinhentos e noventa e um m ilreais),destina-
dosàconstituiçãodefundosparaascontingênciasfis-
cais,trabalhistas,cíveis,atuariais e outras superve-
niênciaspassivas;

b)forma de liberação dos recursos:
– as liberações dos recursos serão realizadas

pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, em
consonância com o art.10 da M edida Provisória nº
1.773-34/99,da seguinte form a:

– diretam ente ao Estado,com relação ao m on-
tante destinado à com pra de ativosdo BEP;e

– diretam ente à CEF,com relação a constituição
dosfundos.

c)forma de pagamento:
– as parcelas dos recursos liberados serão in-

corporadas à parcela (P)definida na Cláusula Quarta
do Contrato de Refinanciam ento,nas datas em que
ocorrerem as liberações,regendo-se pelas condições
daquele instrum ento;

– do saldo devedordo contrato de Refinancia-
m ento será deduzido o preço inicialdasações,defini-

doscom base no patrim ônio líquido apurado apósas
liberações dos créditos e efetuados os ajustes do
BEP;

– a diferença entre o preço finalobtido na venda
e o preço inicialdas ações do BEP será deduzida ou
adicionada à parcela (P)descrita na Cláusula Quarta
do Contrato de Refinanciam ento:

– os recursos gerados pelos ativos do BEP ad-
quiridospelo Estado,incluindo osprovenientesde sua
alienação, serão, obrigatoriam ente, destinados à
am ortizaçãodosaldodevedordoContratodeRefinan-
ciam ento;

– o Estado poderá utilizarcréditos securitizados
que tenham sido objeto da novação a que se refere a
M edida Provisória nº1.768-31,de 11-2-99,no abaste-
cim ento do estoque da dívida desta operação.

Deacordocom asdisposiçõesconstantesdoart.
4ºdaResoluçãonº78/98,associadasaoart.45-B,intro-
duzidopelaResoluçãonº93/98,asoperaçõesdecrédi-
to contratadas no âm bito do Program a de Incentivo à
Redução do SetorPúblico Estadualna Atividade Ban-
cária não gravam oslim itesprevistosnosarts.6ºe 7º
da m encionada norm a.

II – Voto do Relator

A autorização para a contratação da presente
operação de crédito está contida nas com petências
privativasdoSenadoFederalestabelecidanoincisoV,
do art.52,da Constituição Federale regulam entada
pela Resolução nº96/89,restabelecida pela Resolu-
çãonº17/92,que“dispõesobreoslim itesglobaispara
asoperaçõesdecréditoexternoeinternodaUnião,de
suas autarquias e dem ais entidades controladas pelo
poderpúblico federale estabelece lim itese condições
para a concessão de garantia da União em operações
de crédito externo e interno”.

A situação de endividam ento do Estado em rela-
ção ao lim ite baseado nas Despesas de Capitalfixa-
dasnaLeiOrçam entáriadocorrenteexercício,enqua-
dra-se no lim ite estabelecido pelo art.5ºda Resolução
nº78/98.

De acordo com o Parecerdo Banco Centraldo
Brasil,a presente operação de crédito faz parte do
Program a de Incentivo à Redução do SetorPúblico
EstadualnaAtividadeBancária–PROES,m anifestan-
do-se,assim ,favoravelm ente à sua realização.

Nesse sentido,em face do exposto,considera-
m osque o processo encontra-se adequadam ente ins-
truído,dele constando a docum entação exigida,sen-
do,portanto, favoráveis à concessão da autori-
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zação pleiteada pelo Ofício nºS/16,de 1999,na form a
do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº62,DE 1999

Autoriza a União e o Estado do Piauí,
com a interveniência do Banco do Estado
do Piauí S.A, da Caixa Econômica Federal
e do Banco Central do Brasil, a realizarem
operação de crédito no âmbito do Progra-
ma de Incentivo à Redução do Setor Pú-
blico Estadual na Atividade Bancária.

O Senado Federalresolve:

Art.1ºÉ aUniãoeoEstadodoPiauí,com ainter-
veniência do Banco do Estado do PiauíS.A,da Caixa
Econôm ica Federale do Banco Centraldo Brasil,nos
term osdo disposto na M edida Provisória nº1.773-34,
de11-2-99,edaLeinº9.496,de11-9-97,noâm bitodo
Program a de Incentivo à Redução do SetorPúblico
Estadualna Atividade Bancária,autorizadosa contra-
taroperaçãodecréditobaseadanocontratodeabertu-
ra de crédito de até R$112.491.000,00 (cento e doze
m ilhões,quatrocentos e noventa e um m ilreais),a pre-
çosde 31-12-98.

Parágrafo único.A operação de crédito autoriza-
danocaput desteartigodestina-seaosaneam entodo
Banco do Estado do PiauíS.A.– BEP.

Art.2ºA operação de crédito externo,ora autori-
zada,terá asseguintescaracterísticas:

a) valor de crédito a ser liberado pela União:
R$112.491.000,00 (cento e doze m ilhões,quatrocen-
tos e noventa e um m ilreais),a preços de 31-12-98,
que serão utilizados exclusiva e obrigatoriam ente na
seguinte form a:

– até R$57.900.000,00(cinqüentaesetem ilhõese
novecentosm ilreais),paraaquisiçãodeativosdoBEP
pelo Estado;

– até R$54.591.000,00 (cinqüenta e quatro m i-
lhões,quinhentos e noventa e um m ilreais),destina-
dosàconstituiçãodefundosparaascontingênciasfis-
cais,trabalhistas,cíveis,atuariais e outras superve-
niênciaspassivas;

b)form a de liberação dosrecursos:
– as liberações dos recursos serão realizadas

pelaSecretariadotesouroNacional–STN,em conso-
nância com o art. 10 da M edida Provisória nº
1.773-34/99,da seguinte form a:

– diretam ente ao Estado,com relação ao m on-
tante destinado à com pra de ativosdo BEP;e

– diretam ente à CEF,com relação a constituição
dosfundos.

c)form a de pagam ento:

–asparcelasdosrecursosliberadosserãoincor-
poradas à parcela (P)definida na Cláusula Quarta do
Contrato de Refinanciam ento,nasdatasem que ocor-
rerem as liberações,regendo-se pelas condições da-
quele instrum ento.

– do saldo devedordo Contrato de Refinanci-
am ento será deduzido o preço inicialdas ações,defini-
dos com base no patrim ônio líquido apurado após as
liberaçõesdoscréditose efetuadososajustesdo BEP;

– a diferença entre o preço finalobtido na venda
e o preço inicialdas ações do BEP será deduzida ou
adicionada à parcela (P)descrita na Cláusula Quarta
do Contrato de Refinanciam ento;

– os recursos gerados pelos ativos do BEP ad-
quiridospelo Estado,incluindo osprovenientesde sua
alienação, serão, obrigatoriam ente, destinados à
am ortizaçãodosaldodevedordoContratodeRefinan-
ciam ento;

– o Estado poderá utilizarcréditos securitizados
que tenham sido objeto da novação a que se refere a
M edida Provisória nº1.768-31,de 11-2-99,no abati-
m ento do estoque da dívida desta operação.

Art.3ºA presente autorização deverá serexerci-
danoprazode270(duzentosesetenta)diascontados
da data de publicação desta resolução.

Art.4ºEsta resolução entra em vigorna data de
sua publicação.

Sala da Com issão,8 de junho de 1999.– Ney
Suassuna, Presidente – Lúcio Alcântara, Relator–
Lauro Campos – José Eduardo Dutra – Osmar Dias
– Freitas Neto – Luiz Estevão – Geraldo Althoff –
Paulo Souto – Maguito Vilela – Lúdio Coelho – Jef-
ferson Péres – Roberto Saturnino – Luiz Otávio –
Carlos Bezerra – José Roberto Arruda.

PARECER Nº 327, DE 1999

Da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, Ofício S nº 20 de 1999 (Ofício Pre-
si-99/1733, de 19-5-99, na origem) conten-
do manifestação do Banco Central do
Brasil acerca do pedido da Prefeitura Mu-
nicipal de Itajubá – MG para contratar ope-
ração de crédito no âmbito do Programa
de Saneamento Ambiental, Organização e
Moder-nização dos Municípios – SOMMA,
administrado pelo Banco de Desenvolvi-
mento de Minas Gerais S/A – BDMG, no
valor de R$1.865.000,00 (um milhão oito-
centos e sessenta e cinco mil reais) desti-
nada a obras de infra-estrutura urbana.

Relator:SenadorJosé Roberto Arruda
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I – Relatório

O Presidente do Banco Central do Brasil –
BACEN encam inhou a esta Casa, m ediante
correspondência em epigrafe o pedido da Prefeitura
M unicipaldeItajubá–M G paracontrataroperaçãode
crédito no âm bito do Program a de Saneam ento
Am biental Organização e M odernização dos
M unicípios – SOM M A,adm inistrado pelo Banco de
Desenvolvim ento de M inas Gerais – S/A – BDM G,
com asseguintescaracterísticas.

a) valor da operação: R$1.865.000,00 (um
m ilhão oitocentose sessenta e cinco m ilreais);

b) taxa de juros: 0,9489% a.m . exigíveis
m ensalm ente no período de carência e juntam ente
com asparcelasdo principaldurante am ortização;

c)índice de atualização: 100% do IGP-M ;

d) garantias: quotas-partes do ICM S e/ou
FPM ;

e) prazo: 120 m eses, com 24 m eses de
carência;

f)vencimento: 30.04.2009:e

g) finalidade: obrasde infra-estrutura urbana.
A operação se enquadra nos lim ites

estabelecidos pela Resolução nº78/98 e a certidão
em itida pelo Tribunalde Contas atende em parte
aos requisitos estabelecidos no inciso VIIIdo art.13
da citada Resolução.

Tendo em vista que os TCE estipulam prazo
entre 60 e 360 dias para em itirparecersobre contas
fiscalizadas, a Prefeitura apresentou a certidão
baseada em análise prévia do Tribunalde Contas
onde consta o cum prim ento dos requisitos
constitucionais, relativo ao exercício de 1997,
referentesaossubsídiosdosvereadores,aosgastos
m ínim os com o desenvolvim ento do ensino e às
despesasm áxim ascom pessoal.

Segundo o parecerBacen/Dedip/Diare nº99/132
de 13-5-99, os prazos fixados nos regim entos
internosda m aioria dosTCE,para ocorrera tom ada
e prestação de contas dos órgãos e entidades
fiscalizados,situa-se entre os m eses de m arço e
m aio do ano subseqüente ao exercício financeiro
encerrado, o que torna quase im possível o
cum prim ento dos requisitos estabelecidos no inciso
VIIIdo art.13 da Resolução nº 78/98,no prim eiro
sem estre de cada ano.

O pleito encontra-se adequadam ente instruído
e o Banco Central do Brasil m anifestou-se
favoravelm ente a sua realização.

É o relatório.

II – Voto
Com pete a esta Com issão,nos term os do art.

52 incisoVII,daConstituiçãoFederal,com binadocom o
art.393,do Regim ento Interno desta Casa,autorizar
operaçõesdenaturezafinanceiradeinteressedaUnião,
dosEstados,do Distrito Federale dosM unicípios.

O Parecer Bacen/Dedip/Diare nº 99/132 de
13-5-99,inform a que a Prefeitura M unicipalde Itajubá
cum pre com todos os requisitos m ínim os aplicáveis à
operaçãoeconsiderabaixooníveldeendividam entodo
m unicípio.

Diantedoexpostoeconsiderandoafinalidadeeos
benefícios da operação de crédito,bem com o a inexis-
tência de óbiceslegaisou constitucionaism anifesto-m e
favoravelm ente a que se autorize a Prefeitura M unicipal
deItajubácontrataraoperaçãodecrédito,nosterm osdo
seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº63,DE 1999

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ita-
jubá a contratar operação de crédito com o
Banco de Desenvolvimento de Minas Gera-
is S.A – BDMG, no valor de R$1.865.000,00
(um milhão oitocentos e sessenta e cinco
mil reais) destinando-se os recursos às
obras de infra-estrutura urbana do municí-
pio.

Art.1º É autorizada a Prefeitura M unicipalde
Itajubá,nosterm osdeResoluçãonº78/98acontratar
operaçãodecréditocom oBancodeDesenvolvim en-
to de M inas Gerais S.A – BDM G, no valor de
R$1.865.000,00 (um m ilhão oitocentos e sessenta e
cinco m ilreais),destinando-se os recursos às obras
de infra-estrutura urbana.

Art.2ºA operação de crédito a que se refere o
artigo anteriortem asseguintescaracterísticas:

I – valor da operação: R$1.865.000,00 (um
m ilhão oitocentose sessenta e cinco m ilreais);

II – taxa de juros: 0,9489% a.m .,exigíveis m en-
salm ente no período de carência e juntam ente com as
parcelasdo principaldurante a am ortização;

III – índice de atualização: 100% do IGP-M ;
IV –garantias: quotas-partesdoICM S e/ouFPM ;
V – prazo: 120 m eses,com 24 m esesde carên-

cia;
VI – vencimento: 30-4-2009;e
VII – finalidade: obrasde infra-estrutura urbana.
Art.3ºA contratação da operação de crédito a

que se refere o art.1º deverá efetivar-se no prazo
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m áxim o de260 (duzentose sessenta)diascontados
da data de publicação desta resolução.

Art.4ºEsta resolução entra em vigorna data de
sua publicação.

Sala dasCom issões,8 de junho de 1999.– Ney
Suassuna, Presidente – José Roberto Arruda, Re-
lator–Lauro Campos – Carlos Bezerra – José Edu-
ardo Dutra – Luiz Otávio – Roberto Saturnino –
Jefferson Peres – Lúdio Coelho – Geraldo Althoff
– Paulo Souto – Lúcio Alcântara – Maguito Vilela –
Osmar Dias – Freitas Neto – Paulo Hartung – Jor-
ge Bornhausen.

PARECER Nº 328, DE 1999
Da Comissão de Assuntos

Econômicos sobre o Projeto de
Resolução nº 58, de 1999, de autoria do
Senador Roberto Saturnino que “Altera a
redação do inciso IV do § 1º do art. 2º da
Resolução nº 78, de 1998".

Relator:SenadorLuiz Estevão
Chega a esta Com issão de Assuntos

Econôm icos o Projeto de Resolução nº58,de 1999,
de autoria do em inente SenadorRoberto Saturnino.
O objetivo é m odificaro inciso IV do § 1ºdo art.2º
da Resolução nº 78, de 1998, desta Casa, que
“Dispõe sobre as operações de crédito interno e
externo dos Estados, do Distrito Federal, dos
M unicípios e de suas respectivas autarquias e
fundações,inclusive concessão de garantias,seus
lim ites e condições de autorização, e dá outras
providências”. O inciso objeto da m odificação
estatui:

Art.2º ...............................................................
§ 1ºConsidera-se financiam ento ou em préstim o:
IV – os aditam entos contratuais que elevem

valoresou m odifiquem prazos.
O em inente autor da proposição propõe

m odificação com o seguinte teor:
§ 1ºConsidera-se financiam ento ou em préstim o:
IV – os aditam entos contratuais que elevem

valoresou m odifiquem prazosde pagam entos.
JustificaonobrerepresentantedoestadodoRio

de Janeiro argum entando que “Freqüentem ente nos
contratos que são objeto da Resolução nº 78, de
1998,ocorrrem atrasos na execução das obras que,
pelas condições estipuladas, im plicam em atrasos
nos prazos de desem bolso. Em tais casos,
extingue-se o prazo de utilização dos recursos
estabelecido no contrato,tornando-se necessário o
aditam ento de prorrogação”.

Sustenta o ilustre autorque,pela redação atual
da Resolução do Senado,este aditam ento pode ser
considerado com o financiam ento,o que dem anda o
cum prim ento de todo o procedim ento respectivo,o
que poderia atrasar o cum prim ento da obra, com
prejuízosincalculáveis.

De fato, parece-nos patente que tal
interpretaçãodanorm alegalécoerenteelógica.Nela
a expressão “prazos”está form alizada sem qualquer
adjetivaçãoouespecificação,oqueperm iteapenaso
entendim ento literal do term o. Neste sentido, o
em prestador ou repassador do financiam ento só
poderá cum prir sua parte na operação, após a
autorização de novo financiam ento,após cum pridas
todasasform alidadeslegais.

M as,é evidente que o espírito do legisladornão
é esse,pois se assim fosse,estaria com prom etido o
próprio equilíbrio financeiro que é a essência de
operações de em préstim os cujo objetivo é a
realização de obras públicas com a utilização de
créditosinternosou externos.

Poroutro lado,eventuais atrasos na execução
de obras não descaracterizam o cum prim ento
contratualdasm esm as.

Assim , é pertinente que se entenda que os
prazos m encionados na norm a legalreferem -se a
“prazos de pagam ento”que,esses sim ,dem andam
novo procedim ento, com o se fosse novo
financiam ento.

Entendem osque a m odificação proposta é pro-
cedente,pelasrazõesexpendidas,e,em nãohavendo
óbice de constitucionalidade e juridicidade, som os
pela sua aprovação.

Sala da Com issão,8 de junho de 1999.– Ney
Suassuna, Presidente–Luiz Estevão, Relator–Pau-
lo Souto – Lauro Campos – José Roberto Arruda –
Roberto Saturnino, sem voto–Gilberto Mestrinho –
José Eduardo Dutra – Lúdio Coelho – Luiz Otávio –
Freitas Neto – Lúcio Alcântara – Geraldo Althoff –
Osmar Dias – Carlos Bezerra – José Fogaça.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo M elo)– O Expe-
diente lido vaià publicação.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo M elo)– A Presi-
dência com unica ao Plenário que os Projetos de
Resolução nºs62e63,de1999,resultantesdeparece-
reslidosanteriorm ente,ficarão perante à M esa durante
cinco dias úteis,a fim de receberem em endas,nos ter-
m osdo art.235,II,f,do Regim ento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo M elo)– A Presi-
dência com unica ao Plenário que o Projeto de Reso-
lução nº58,de 1999,cujo parecer foilido anterior-
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m ente,ficará perante à M esa durante cincodiasúteis,
para recebim ento de em endas,nos term os do art.
235,II,d,do Regim ento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo M elo)– Sobre a
m esa,projeto de leido Senado que será lido pelo Sr.
1ºSecretário em exercício,SenadorNeySuassuna.

É lido o seguinte:

PROJETO LEI DO SENADO Nº 398, DE 1999

Altera o caputdo art. 10 da Lei nº
9.504, de 30 de setembro de 1997, “que
estabelece normas para as eleições” e
lhe acrescenta § 6º, com o fim de aumen-
tar o número de candidatos que cada
partido poderá registrar para as Câmaras
Municipais.

O Congresso Nacional decreta:
Art.1ºO art.10daLeinº9.504,de30desetem-

bro de 1997,fica alterado,no caput,e acrescido de
um novoparágrafo,passandoavigorarcom aseguin-
te redação:

“Art. 10. Cada partido poderá
registrar candidatos para a Câm ara dos
Deputados, Câm ara Legislativa e
Assem bléias Legislativas, até cento e
cinqüenta porcento do núm ero de lugares a
preencher.

..............................................................
§ 6º Para as Câm aras M unicipais,

cada partido poderá registrarcandidatos até
duzentos e cinqüenta porcento do núm ero
de lugaresa preencher."

Art.2ºEsta leientra em vigorna data de sua
publicação.

Justificação
A Leinº9.504,de 30 de setem bro de 1997,de-

term ina,em seu art.10,que cada partido poderá re-
gistrar candidatos para a Câm ara dos Deputados,
Câm araLegislativa,Assem bléiasLegislativaseCâ-
m arasM unicipais,até cento e cinqüenta porcento do
núm ero de lugares a preencher.Esse núm ero,ade-
quadoparaatenderàsnecessidadesdecandidaturas
dos partidos para a Câm ara dos Deputados,Assem-
bléiasLegislativasEstaduaise Câm ara Legislativa,é
insuficienteparaabrigartodasascandidaturasàsCâ-
m arasM unicipais,sem preem núm erom aiselevado.

Poreste m otivo,propõe-se um a alteração no
art.10 da referida lei,retirando-lhe do caput a refe-
rência às Câm aras M unicipais,para tratá-las em um

parágrafo à parte (§ 6º,acrescentado),em que se au-
m enta para duzentose cinqüenta porcento o núm ero
decandidatosqueopartidopoderáregistrar,em rela-
ção ao núm ero de vereadoresa eleger.

Tal alteração poderá perm itir aos partidos
políticos o atendim ento de m aior núm ero de
postulações às Câm aras M unicipais, atualm ente
lim itado em até cento e cinqüenta por cento do
núm ero de lugares de que cada partido dispõe.Essa
am pliaçãopoderátrazerbenefíciosàdem ocratização
do processo eleitoral,ao gerarcondições para que
um m aiornúm ero de candidatos apresente,divulgue
e coloque em discussão suas propostas e seus
program as.

A apresentação de proposição sobre essa
m atéria não fere o texto constitucional quanto à
iniciativa e com petência do Congresso Nacionalpara
legislarsobre direito eleitoral(Constituição Federal,
art.48,caput,com binado com art.22,I).Além disso,
se a proposta foraprovada no período anteriora um
anoantesdaseleições,nãoseenquadranalim itação
estabelecida pelo art.16 da Constituição Federal,no
tocante à aplicabilidade das norm as que alterem o
processo eleitoral. De conform idade com aquele
dispositivo, a lei que altera o processo eleitoral
entrará em vigorna data de sua publicação,não se
aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de
sua vigência.

Deste m odo,conto com o apoio de m euspares
para que a presente proposição possa trazer
benefícios aos partidos políticos e aos candidatos a
vereadoresjá naspróxim aseleições.

Sala das Sessões, 8 de junho de 1999. –
SenadorCasildo Maldaner.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

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

LEINº9.504,DE 30 DE SETEM BRO DE 1997

Estabelece normas para as eleições.

....................................................................................
Art.10.Cada partido poderá registrarcandida-

tospara aCâm aradosDeputados,Câm araLegislati-
va,Assem bléias Legislativas e Câm aras M unicipais,
atécentoecinqüentaporcentodonúm erodelugares
a preencher.

§ 1ºNo caso de coligação para aseleiçõespro-
porcionais,independentem ente do núm ero de parti-
dosqueaintegrem ,poderãoserregistradoscandida-
tosaté o dobro do núm ero de lugaresa preencher.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo M elo)– Esgo-
tou-seontem oprazoprevistonoart.91,§3º,doRegi-
m ento Interno,sem que tenha sido interposto recurso
no sentido da apreciação,pelo Plenário,do Projeto
de Leido Senado nº78,de 1999,de autoria da Sena-
dora Luzia Toledo,que dispõe sobre a utilização do
FundodeGarantiadoTem podeServiço(FGTS)para
quitação de prestações atrasadas dos financiam en-
toshabitacionais.

Tendo sido aprovado conclusivam ente pela
Com issão de Assuntos Sociais, o projeto vai à
Câm ara dosDeputados.

O SR. LUIZ ESTEVÃO (PM DB – DF) – Sr.
Presidente, solicito a concessão do horário da
Liderança do PM DB para que eu possa fazer um
breve com unicado.

O SR. PRESIDENTE(GeraldoM elo)–Concedo
a palavra a V. Exª, com o Líder, pelo prazo de 5
m inutos.

O SR. LUIZ ESTEVÃO (PM DB – DF. Com o
Líder.Sem revisãodoorador.)–Sr.Presidente,Srªse
Srs.Senadores,na tarde de ontem ,neste plenário,a
nobre colega de Parlam ento,Senadora M arina Silva,
fez um pronunciam ento acerca da sua e da nossa
preocupação com a situação carcerária dosm enores
infratores do nosso País e, particularm ente, com
aquilo que aconteceu no Caje de Brasília,na sem ana
passada,em que um m enor,em bora já tendo sido
am eaçado de m orte durante algum tem po poroutros
detentos daquela instituição, acabou, infelizm ente,
sendo assassinado pelosseuscolegasde detenção,
no últim o dia 1ºde junho.

A Senadora M arina Silva, com m uita razão,
abordava o tem a e fazia ponderaçõesde que não se
trata de um problem a novo, porque, no Governo
passado,do PT,esses problem as aconteceram com
algum a freqüência,com o S.Exª m esm a observou,
m as que,assim com o havia cobrado providências
naquela época,o fazia tam bém no atualGoverno do
nossoPartido,PM DB,nãosom entesobreaapuração
do assunto, m as tam bém sobre correção nessas
instituiçõesprisionais.

Gostaria de com unicaraos colegas Senadores
e à nobre Senadora que se pronunciou na tarde de
ontem que,efetivam ente,desdeoprim eirom om ento,
o GovernadorJoaquim Roriz tom ou as providências
cabíveis,aliás,antesm esm odesuaposse,aoindicar
para Secretário de Segurança de Brasília um
advogado,um jurista,o Dr.Paulo Castelo Branco
que,inclusive,éPresidentedaCom issãodosDireitos
Hum anos da Ordem dos Advogados do Brasil.Essa
preocupação do Governador com a situação da

sociedade do Distrito Federal,inclusive daqueles
que se encontram cum prindo pena, ficou
patenteada na escolha que fez para o cargo de
Secretário de Segurança e,na sem ana passada,
com a substituição do responsável pela
adm inistração do Caje.

Com efeito, essa é um a situação terrível,
sobre a qualeu já havia m e pronunciado,há cerca
deum m ês,datribunadoSenado,quandoeufalava
sobre o risco de se reduzir de form a am pla a
im putabilidade do m enor de dezoito anos para
dezesseis anos, lem brando do projeto de m inha
autoria apresentado aqui,que prevê essa redução
apenas para o com etim ento de crim es hediondos.
Citava eu,naquela ocasião,m inha preocupação,já
que,pelas condições dos institutos prisionais do
Brasilno que se refere à recuperação do m enor,o
que vem os é que, pelo contrário, o m enor que
adentra um a instituição com o essa,ao invésde ser
recuperado para a sociedade, acaba freqüentado
um a verdadeira universidade do crim e,tendo,assim ,
sua vida totalm ente com prom etida.

Portanto, quero fazer tam bém m inhas as
preocupações da Senadora e trazer todas as
inform ações sobre as providências im ediatas e
enérgicas tom adas pelo Governador,na certeza do
nosso em penho,do em penho de toda a sociedade
brasileira para que fatos com o esse não se repitam ,
m as,sobretudo,do em penho dos legisladores e das
lideranças políticas de nosso País, para que
possam os m odificar essas instituições,dotando-as
de condições,inclusive orçam entárias e financeiras,
a fim de que o m enorque com eta um crim e e seja
recolhido,passe a ter,durante a sua internação,um a
possibilidade de reabilitação para a sociedade e não,
com o disse aqui,um aperfeiçoam ento na escola do
crim e.M uito obrigado.

O SR. MAGUITO VILELA (PM DB – GO).– Sr.
Presidente,requeiroam inhainscriçãoparaum acom u-
nicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (GeraldoM elo)–Naprorro-
gaçãodaHoradoExpediente,V.Exªteráousodapala-
vraasseguradopor5m inutos,naform adoRegim ento.

O SR. PRESIDENTE (GeraldoM elo)–Passam os
à lista de oradores.

Concedo a palavra ao SenadorRoberto Saturni-
no,por20 m inutos.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB – RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.Sem revisão do ora-
dor.)– Sr.Presidente,Srªs e Srs.Senadores,a CPI
do Sistem a Financeiro,entre outros resultados,vem
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evidenciando uma grande fragilidade na capacidade
de fiscalização do Banco Central.

Creio, Sr. Presidente, que duas ordens de
fatores influenciam esse esvaziam ento e essa
deterioração na capacidade de fiscalização Banco
Central:deum lado,apolíticadedesm ontedoEstado
brasileiro,do setorpúblico,que vem sendo praticada
desdeoiníciodadécada,desdeoGovernoCollor.Eu
diria,em vezdeum apolítica,um propósitom esm ode
desm onte do Estado, de desarticulação das suas
entidades adm inistrativas com vistas a um a redução
ao cham ado Estado m ínim o,que está por trás do
propósito dessa política.

O que se tem visto e observado é um a série de
iniciativas,porparte m esm o do Executivo,apoiadas
pelo Legislativo tam bém e pela sociedade,de um
m odo geral,e de providênciasno sentido de reduziro
Estado, de facilitar dem issões, de proporcionar
m esm o dem issões voluntárias e m esm o não
voluntáriasdefuncionários,praticararrochosalarial–
há três anos que os funcionários não têm reajuste,
não obstante a inflação que ocorreu nesse período.
Depois, a im posição de lim ites, com gasto com
pessoal,pela LeiCam ata,agravada com a redução
deste lim ite para 50% , aprovada pelo Senado
Federal.Enfim ,um a série de providências,m uitas
vezes até sob a denom inação de Reform a
Adm inistrativa ou Reform a do Estado,m as que não
tem outra lógica senão desarticular a instância
governam ental e, por conseguinte, reduzir a sua
capacidade de tom ardecisões articuladas,decisões
lógicas e exercer o seu m ister da fiscalização.
Refiro-m e aquiao Banco Central,à sua incapacidade
fiscalizadora,m as poderia estarfalando da Receita
Federal, cujo titular, perante a CPI tam bém ,
dem onstrou a sua im possibilidade,a im possibilidade
do exercício da fiscalização plena,de acordo com as
suas responsabilidades,por falta de m eios.Assim
tam bém poderiaestarfalandodaPolíciaFederal,que
nãotem condiçõesdefiscalizarasnossasfronteirase
com baterm inim am ente o fenôm eno do contrabando.
Enfim ,essa política ou esse propósito de redução do
Estado e de desm onte do Estado vaiproduzindo
esses efeitos de perda de qualidade não só da
fiscalização m asnasprópriasdecisõesdo Estado.

Nesse sentido, li, recentem ente, um artigo,
m uito bem -elaborado, intitulado Patologias da
Razão Pública, de autoria do Advogado João
G eraldo PiquetCarneiro,um dos brasileiros m ais
dedicados ao com bate à burocratização do Estado
e foio braço direito do M inistro Beltrão.Esse artigo
foipublicado na revista Insight (Inteligência) em

dezem bro últim o,cujo texto,peço,Sr.Presidente,
seja inserido ao finaldo m eu pronunciam ento para
que conste dos Anais desta Casa talé o interesse
que – acho – deve suscitarnos Representantes do
Senado Federal.

Dizia eu que um dos fatores,um a das razões
dessa perda de capacidade é exatam ente esse
propósito de esvaziam ento do Estado.

M asexiste um outro fator,Sr.Presidente,que é
um certo viés de com placência dos dirigentes do
Banco Central para com o Sistem a Financeiro.
Entendo que esse viés resulta, naturalm ente, da
convivência dos dirigentes do Banco Central, dos
seus diretores com o Sistem a Financeiro. Quase
todos os diretores do Banco Central,com raríssim as
exceções, tiveram passagens pelo m ercado, pelo
Sistem a Financeiro,constituindo um grupo pequeno,
de saber m uito especializado; um grupo que se
fam iliariza entre side form a m uito íntim a,um grupo
que,enfim ,acaba adquirindo esse viés,que eu não
quero atribuir a nenhum propósito de auferir
vantagem – é claro que pode haver,em algunscasos
certam ente haverá –,m asquero atribuira essa ótica
especial que esse grupo adquire pela própria
especialização excessiva das suas funções, na
m edida em que essas operações do m ercado
financeiro são com plexas;são operaçõescada vez
m aissofisticadas,queexigem um aprendizado,que
exigem um esforço de com preensão m uito grande,
que, de certa form a, lim ita a ótica, lim ita a
perspectiva daspessoas,que a ele se dedicam ,de
enxergartam bém ,de divisarosoutrosaspectosda
econom ia nacionale evidentem ente da sociedade.
Esse grupo adquire, por interm édio desse viés,
certa com placência em relação ao Sistem a
Financeiro; certo vezo de procurar, de qualquer
m aneira, evitar qualquer perturbação no Sistem a
Financeiro e acaba favorecendo o desenvolvim ento
desse Sistem a Financeiro pelo crescim ento da sua
diversidade, que o próprio funcionam ento vai
encam inhandoparaum ataxadecrescim entoelevada.

Tem -se falado em prom iscuidade e em im pora
Leida Quarentena.Acredito que isso trará um bom
resultado, m as não creio que, por si só, esse
problem a do viés favorávelao Sistem a Financeiro
seja adequadam ente enfrentado por essas
providências.Diante desses fatores,fica a pergunta
de com o aperfeiçoar a qualidade das decisões do
Banco Centrale a sua capacidade de fiscalização.

O Banco Central resiste a toda e qualquer
possibilidade de influência política.Essa expressão
“influênciapolítica”éusadacom certohorrorporparte
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daqueles que têm relações com o Banco Centrale
queparticipam davidadessaentidadetãoim portante
paraanossaeconom iaesociedade.M asofatoéque
as decisões do Banco Centralsão em inentem ente
políticas.Aotom arestaouaquelaorientação,estaou
aquela alternativa, evidentem ente estará gerando
conseqüênciasdenaturezapolítico-econôm ica.E,na
m edidaem que o Banco Centralse afasta e rejeita e
repele toda e qualquer influência por parte das
instituições políticas,ele abre a possibilidade de
influências que, em bora não sendo políticas,
ocorrem em relação a decisões que acabam sendo
políticas.Nesse ponto,entra o interesse do grande
capital.Sabem os,todos nós,que,em política,não
se faz vácuo. Se as instituições políticas não o
ocupam , este espaço será ocupado por outras
forças,outras entidades,outras m anifestações da
sociedade.E aíentram ,então,os interesses do
Sistem a Financeiro, que já conta com esse viés
favorável dos dirigentes do Banco Central e, por
conseguinte,tem a possibilidade plena de realização
dassuasreivindicações.

O Banco Central,Srs.Parlam entares,é um a
verdadeira caixa-preta,isto é,não se abre para dar
nenhum a satisfação à sociedade.É um a entidade
que nem sequer está sujeita às restrições
orçam entárias.O Banco Centralpode terprejuízos
im ensos,com o teve agora,em janeiro,sem que
seja, por isso, im pedido por falta de dotação
orçam entária ou de rubricas específicas.O Banco
Central não tem nem restrições orçam entárias,
nem de qualqueroutra natureza;não presta contas
de natureza política,e acaba sendo suscetívela
decisões que não são transparentes, m as
obscuras, opacas, para não dizer, às vezes,
inconfessáveis. Por exem plo: a decisão da
operação de socorro aos Bancos M arka e
FonteCindam . Essa operação atípica, irregular,
desastrada, desastrosa, em bora não se possa
classificar de ilegalna expressão pura do term o,
essa operação,evidentem ente,não foim otivada por
propina, digam os, por exercício de corrupção de
diretoresdoBancoCentral,porreceberem vantagens
dos bancos atendidos. Não creio, não posso crer
nessa hipótese;não creio que isso tenha ocorrido,
absolutam ente, nem da parte dos Srs. Francisco
Lopes,Cláudio M auch e Dem ósthenesM adureira de
Pinho.Não se adm ite a evidência de propinas.

No entanto,a explicação dada com insistência
foia do cham ado risco sistêm ico,segundo a qual,
caso não se socorressem aqueles bancos,haveria
um a sucessão de insolvências bancárias. Isso

afetaria a credibilidade do Brasilno exterior.É difícil
de se entenderque essa questão de credibilidade da
Nação brasileira esteja sem pre ligada ao setor
financeiro.Quando se fala em credibilidade no Brasil,
não se refere à credibilidade dassuasinstituiçõesde
um m odo geral; refere-se à credibilidade no
funcionam ento do seu sistem a financeiro, o que
passa a sera preocupação de todos.Não m e deixo
convencer, absolutam ente, pela idéia de que as
operações deveriam serfeitas sob o risco de um a
quebradeira,de um cataclism a sistêm ico.

Srs.Senadores,exponho aquia m inha opinião,
em caráterestritam ente pessoal:estou convencido
de que essa operação foioriginada de escalõesm ais
altos.O BancoCentralrecebeuum aordem parafazer
essa operação.A CPInão poderá dizer isso,nem
prová-lo.Eu m esm o não posso provar;estou aqui
transm itindo um a convicção,um sentim ento pessoal
a respeito disso.

Acredito que o relatório do Senador João
Alberto é perfeito;o relatório vairesponsabilizar a
diretoria do Banco Central, porque foram eles os
responsáveis pela operação.Entretanto,não penso
que elesagiram porvontade própria.Elesanalisaram
a situação, m as chegou um a ordem superior
autorizando aquela operação,devido à ligação do
Banco M arka com o Governo.

Estou convencido tam bém – é um a opinião
estritam ente pessoal– de que este Banco M arka era
um agente do Governo brasileiro no m ercado
financeiro; desem penhava funções de várias
naturezas.Não acredito que tenham sido funções
com envolvim ento em corrupções,com vantagens,
etc.; o fato é que o Banco M arka usufruiu de
vantagensfinanceiras,exercendo o papelde agente,
o que não poderia seresquecido naquele m om ento.
Ele cobrou quando necessitou e prom eteu esquecer
tudo, ou seja, o crédito que ele possuía junto ao
Banco Centrale ao Governo brasileiro.

O Sr. Ney Suassuna (PM DB – PB)– Perm ite V.
Exªum aparte,SenadorRoberto Saturnino?

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB –
RJ) – Perm ito-o com prazer, nobre Senador Ney
Suassuna.

O Sr. Ney Suassuna (PM DB – PB)– Senador
Roberto Saturnino,V.Exªusou a palavra convicção
pessoal.No prim eiro m om ento,penseique V.Exª
estava se referindo ao sentim ento. No entanto,
quando V. Exª usou a palavra convicção, fiquei
preocupado.Em relação à segunda colocação,de
que seria um instrum ento do Governo,V.Exª está
tendo a m esm a convicção?
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O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB –
RJ) – Nobre Senador, confesso-lhe que essa
convicção está se instalando na m inha m ente de
form adefinitiva.Voulhedizeroporquê.Háum aoutra
operação,que a CPIacabou desvendando,quase
que por acaso: a operação de lançam ento de
debêntures, com base nos recebíveis das
com panhias telefônicas. Foram lançados m ais de
R$300 m ilhões em debêntures por um a em presa
teletruste,um am iniem presacom um capitalirrisório,
capitalde botequim ,de R$10 m il.Essas debêntures
foram adquiridasporcinco fundosde pensão estatais
– não podem os nos deixar cegar diante de tanta
evidência –,alguém cham ou esses fundos,com o já
tinha convocado as telefônicas para o lançam ento
das debêntures,cham ou esses fundos – repito – e
disse:vocês têm que com praresses m ais de R$300
m ilhões em ações.E essas ações foram totalm ente
adquiridaspelosfundosdepensãoestatais.Quem foi
o agente lançador? O Banco M arka.

Essa operação trouxe um a clareza adicionala
todososindíciosque existiam anteriorm ente,que m e
levaram à convicção – é um a convicção pessoal,não
tenho provas,não provarei,não fareiacusações,não
direiquem foi,até porque não sei– de que alguém
com andou essasoperaçõese de que o Banco M arka
tinha m otivos m uito fortes para cobraro seu crédito
junto ao Governo.

Assim tam bém ocorreu com outras operações.
As operações com a Encol– em cujas investigações
a CPIainda não se aprofundou – são inacreditáveis.
É inacreditávelque o Banco do Brasil,o BNDES e a
Caixa Econôm ica Federalconcedessem sucessivos
em préstim os a um a em presa que evidenciava seu
estado falim entar.Isso ocorreu em virtude de um a
ordem que evidenciava a necessidade dessas
operações.Hárazõesoutrasquenãoasestritam ente
bancárias,porque,sob o ponto de vista bancário,
nenhum gerente,nenhum diretordebancoexecutaria
essesfinanciam entos.

Assim tam bém ocorreu com a venda dostítulos
públicos,oscham adosbradies do Banespa,que es-
tiveram nacarteiradobancoduranteoseuperíodode
m aiorvalorização.Quando desceu ao fundo do poço,
esse banco,federalizado,vendeu 95% dos seus títu-
los ao Banco M organ.Esse foio banco que m ais lu-
croucom todasasoperaçõesdejaneiro.Com oacredi-
tarque um diretordo Banespa tenha aprovado um a
operação,sem que fosse dem onstrada a necessidade
de sua aprovação?

Há m istérios não desvendados sobre os quais
nãosepodefazeracusaçãoalgum a,explícitaepesso-

al;não se pode dizerquem o fez.M ashá grandesevi-
dências de que essa falta de transparência porparte
doBancoCentralestápossibilitandoatom adadedeci-
sõese a execução de operaçõesabsolutam ente opa-
cas e obscuras,envoltas em um véu de m istério.O
Banco Central,evidentem ente,deve tera obrigação
de prestarcontas à sociedade,para resistira essas
operações.

Nesse sentido,torna-se necessária um a instân-
cia de cobrança e de fiscalização do Banco Central.O
Banco Central,para exercersuasatribuiçõesespecífi-
cas,precisa serfiscalizado porum outro agente.Qual
seria esse agente fiscalizador? Evidentem ente,um a
instância política – apesarde toda repelência que os
dirigentesefuncionáriosdoBancoCentraltenham pe-
lasinstituiçõespolíticas,pelospolíticosdem odogeral.

O BancoCentraldeveteraprerrogativadetom ar
decisões rápidas.Tais decisões m uitas vezes fogem
aospadrõestradicionaispeloseuaspectoextraordiná-
rio e atípico.O Banco Centraldeve tero poderde to-
m ar decisões,concom itantem ente com a obrigação
de,logo em seguida,prestarcontas à sociedade e à
Nação dasrazõesque determ inaram sua ação.

Essa instância só pode sero Congresso Nacio-
nalouoSenadoFederal.Essainstânciadevesercria-
da para que o Banco Centralperca a sua idiossincra-
sia,a sua repelência ao poderpolítico,invocando o
despreparodospolíticos.A CPIdoSistem aFinanceiro
com eçou com os Senadores m uito despreparados.
Porém ,hoje,ao fim de trinta e poucos dias de funcio-
nam ento,o despreparo já é bem m enordo que no iní-
cio.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio) – Senador
Roberto Saturnino,o tem po de V.Exªestá esgotado.

A Srª. Heloísa Helena (Bloco/PT –AL)–Perm ite
V.Exªum aparte,SenadorRoberto Saturnino?

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB – RJ)
– Sr.Presidente,encerro o m eu pronunciam ento em
dois m inutos.Em seguida,concedo o aparte à Sena-
dora H eloísa H elena.

Essa instância torna-se necessária para
sugerirm edidas que o Banco C entralnão é ca-
paz de enxergar,dado esse viés que seus diri-
gentes têm em relação ao sistem a financeiro.

Porexem plo,no m ês de janeiro últim o,foi
feita um a desvalorização da nossa m oeda da
form a m ais desastrada e inadequada pos-
sível,porque foifeita sob pressão do m er-
cado e não no m om ento em que o País podia
executá-la nas m elhores condições. N ão foi
um a decisão soberana,um a decisão inde-
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pendente do G overno e nem do Banco C en-
tral.Foium a decisão im posta pela força do m er-
cadofinanceirointernacional.Resultado:tevequeser
um a operação m uito m alfeita,que deu um prejuízo
gigantesco ao Banco Centrale que,paralelam ente,
deu um lucro gigantesco aos grandes bancos,que
nunca lucraram tanto em tão pouco tem po com o nes-
sesquinze dias,num a quinzena do m êsde janeiro.

O Governo disse que não poderia tersido feita
de outra m aneira, o que não é verdade. A
desvalorização poderia tersido feita anteriorm ente,
m as sabem os m uito bem das razões de natureza
política.Havia a questão da reeleição e,depois,a
seqüência im ediata à eleição.Tudo isso levou a um
retardam ento que acabou sendo desastroso.

M as,depois do desastre,o Governo poderia
tom ardecisões para recuperarparte desse prejuízo,
instituindo,porexem plo,um im posto extraordinário
sobre esses lucros extraordinários auferidos pelos
bancos.Isso é absolutam ente possívelde serfeito,
desde que haja um a instância política por trás do
Banco Centralnão som ente para fiscalizar a sua
ação, para tom ar conta de suas decisões, m as
tam bém parasugerirm edidasdeproteçãodoErárioe
da econom ia nacional.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio)– Senador
Roberto Saturnino,seu tem po esgotou-se.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB –
RJ)– Sr.Presidente,peço a V.Exªa prerrogativa de
ouvira Senadora M arluce Pinto.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio)– O aparte
tem que serdado dentro do tem po do discurso.

A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) –
Senador Roberto Saturnino, solicito a V. Exª um
aparte?

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB –
RJ)– Se o Presidente m e perm itir,eu o concedereia
V.Exªcom prazer.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio)– Senadora
Heloisa Helena,vou aquiescerao apelo de V.Exª,
m asexijo que V.Exªseja breve.

A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL)– Não
seria nem V.Exªa exigirisso,SenadorLuiz Otávio,
m as sim o Regim ento da Casa.Prim eiram ente,que-
ro saudar V.Exª,Senador Roberto Saturnino,por
m ais um a vez trazereste debate à Casa.Em bora fi-
que m uito triste em observaro crim e de responsabili-
dade,o desrespeito à legislação vigente,personali-
dade públicas e políticas rasgando a Constituição e o
Código Penaldo País,em bora fique m uito triste dian-

te dessa realidade,tenho que dizerque tam bém fico
m uito alegre com o Senadora,com o cidadã e com o
m ãe ao ver,a cada dia,Senadores cum prindo com
suas prerrogativas constitucionais, ao m enos com
suas m edíocres prerrogativas constitucionais, que
são as de exercera tarefa m ais nobre desta institui-
ção,qualseja a de fiscalização.Seique,se estivés-
sem os em um país onde as instituições de fisca-
lização fossem rígidas, sérias e independentes o
suficiente,efetivam ente m uito m ais coisas já teriam
sido feitas e,certam ente,a própria estrutura do po-
der político,de tão abalada,com certeza,já não
estaria m ais existindo. M as quero saudar V. Exª
portrazer,m ais um a vez,este debate aqui,neste
dia em que o Senado,certam ente,aprovará,com
glórias e com bandas de m úsica,m ais um a ação
contra os servidores públicos,m ais um a das ações
nazi-fascistas contra os servidores públicos.V.Exª
sabe – e,nessa CPI,m ais ainda estam os vendo –
com o caiu a m áscara da dem agogia do Estado m íni-
m o!

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio)– Senadora
Heloisa Helena,não sou m aiseu que exijo,m as,sim ,
o Regim ento,que V.Exªconclua o seu aparte.

A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL)– Estou
concluindo, Sr. Presidente. Senador Luiz O távio,
realm ente,caiu a m áscara da dem agogia do Esta-
do m ínim o. Persegue-se o servidor público, aca-
ba-se com as estatais,desm antelam -se o patrim ônio
público e os serviços essenciais, e esse continua
sendo um Estado paternalista,um Estado bonzinho,
para os banqueiros e para o setorfinanceiro interna-
cional!Portanto,saudações a V.Exªportrazer,m ais
um a vez,este debate a esta Casa,num dia tão im -
portante com o é o dia de m ais um a ação de perse-
guição contra os servidorespúblicos.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB –
RJ)– Encerro o m eu pronunciam ento,Sr.Presidente,
agradecendo m uito à Senadora Heloisa Helena e pe-
dindo m ildesculpas,porque a Senadora M arluce Pin-
to estava no m eu ângulo de visão e im agineique S.
Exªtivesse m e pedido um aparte.Eu a teria tam bém
escutado com m uita honra e com m uito prazer.M as,
enfim ,tive a m aior satisfação de ouvir o aparte da
Senadora Heloisa Helena,que foiextrem am ente en-
riquecedor.S.Exªdisse verdades que precisam ser
ditas, cham ando a atenção para esse projeto que
será votado hoje e que nos dará oportunidade para
fazerm ais pronunciam entos contra todo esse atenta-
do ao Estado brasileiro.

M uito obrigado,Sr.Presidente.
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROBERTO SATURNINO
EM SEU PRONUNCIAMENTO:

PATOLOGIAS DA RAZÃO PÚBLICA

João Geraldo Piquet Carneiro
Advogado

O em pobrecim ento do Processo Decisório do Governo Fe-
deral, pelo m enos ao longo dos últim os 15 anos (tom ando-se
com o ponto de partida,para fins de análise,o Governo José Sar-
ney),é um fato notávelpela sua constância e consistência.Ele se
m anifesta,com idêntica intensidade,tanto nas decisões internas
da adm inistração quanto nas decisões externas que afetam as
pessoas,asem presase a sociedade com o um todo.

Um a advertência inicialfaz-se necessária.Alguns setores
da adm inistração pública encontram -se em processo de revitali-
zação institucional.Sem dúvida,a criação dos órgãos regulado-
res de serviços públicos (energia elétrica,telecom unicações,pe-
tróleo e gás natural),dotados de razoávelgrau de independência
decisória,significa um progresso em relação ao m odelo interven-
cionista burocrático anterior.Não obstante,os novos órgãos regu-
ladores enfrentam ,no m om ento,dificuldades de vulto para se es-
truturarem adequadam ente,em especialporestarem tolhidos por
regras legais m uito restritivas no que concerne à contratação de
pessoale de serviços.Ou seja:os próprios órgãos reguladores
são vítim asda patologia do processo decisório governam ental.

De outro lado,o novo m odelo de órgão reguladornão re-
sultou de um consenso sólido e prévio a respeito de suasfinalida-
des e do seu m odo de funcionam ento,razão pela qualhá gran-
des diferenças na legislação aplicávela cada agência reguladora.
Adem ais,a realindependência decisória não depende apenas da

lei,m as acim a de tudo que o Executivo e o Legislativo tratem as
agências com o independentes,m antendo-as im unes a influênci-
aspolíticase econôm icasconjunturais.

No cam po estritam ente gerencial,o program a “Brasilem
Ação”tam bém é um a experiência inovadora de planejam ento e
gestão racionalde recursos destinados a grandes projetos de in-
teresse público.Na realidade,o “Brasilem Ação”é um a tentativa
de tangenciara baixa funcionalidade dos m ecanism os de gestão
setorialdo governo e de suprira ausência de adequada coorde-
nação intragovernam ental.Nesse sentido,o m odelo gerencialdo
referido program a é um subproduto da patologia do processo de-
cisório governam ental.

Assim sendo,não se pode pressuporque a criação de ór-
gãos reguladores,no plano institucional,e do program a “Brasil
em Ação”,na esfera gerencial,contituam um a inflexão abrangen-
te e definitiva no sentido de aperfeiçoam ento da adm inistração
pública federal.Perm anece,pois,válida a constatação inicialde

que o em pobrecim ento do processo decisório governam ental
subsiste com o um fenôm eno sistêm ico e estrutural.

A dificuldade m aiornão está no diagnóstico – posto que
ninguém questiona o em pobrecim ento da adm inistração pública
federal–,m as no alinham ento das causas próxim as e rem otas

que alim entam o processo de decadência.A com plexidade desse
processo com eça pelos aspectos paradoxais,a saber:prim eiro,o
Brasilconstruiu um a história bastante sólida de reform asadm inistra-
tivas nos últim os 60 anos,o que não im pediu a ocorrência de ciclos
de “desm odernização” adm inistrativa: segundo, a partir de 1985,
am iudaram -se as “reform as”adm inistrativas (todos os governos ci-
vis fizeram a sua),o que não interrom peu o processo de esvazia-

m ento da adm inistração – antes o agravaram ;terceiro,o retorno ao
regim e dem ocrático não im plicou a dem ocratização da adm inistra-
ção pública – antestornou-a m aisautoritária.

A partirdesses paradoxos,é possívelfazer-se um a prim eira
aproxim ação analítica.Se reform as estruturais profundas da adm i-
nistração,com o as prom ovidas em 1937 e 1967,foram descontinu-
adas,é lícito suporque elasnão duraram o suficiente para m odificar
as bases culturais que m oldaram a adm inistração pública. Refi-
ro-m e,em particular,ao patrim onialism o,ao autoritarism o,à centrali-
zação adm inistrativa e ao form alism o,que rem ontam às origens da
form ação do Estado.

Se a intensificação das reform as adm inistrativas,a partirda
segunda m etade da década de oitenta,acentuaram a deterioração
do processo decisório governam ental,é razoáveladm itirque elas
foram m alfeitas,ou porque sem conhecim ento de seusreaisefeitos,
ou porque sem clareza dosobjetivosa alcançar,ou porque seusob-
jetivos foram outros que não a eficácia do processo decisório (o
atendim ento de conveniências políticas circunstanciais)ou,ainda –

o que é bem provável– pela com binação de todosessesfatores.

Porfim ,se a volta ao estado dem ocrático de Direito não re-
colocou o cidadão na posição preem inente de destinatário finalda
ação governam ental,pode-se deduzirque a dem ocratização no pla-
no jurídico form alnão se estendeu à esfera burocrática da adm inis-
tração pública.Seu m etabolism o continuou funcionando de acordo
com a lógica autoritária.

As causas da decadência do processo decisório governa-
m entalsão m últiplas e,em alguns casos,evidentes.É inútil,porém ,
tentarestabelecerum a hierarquia de causas;m elhorserá partirdo
pressuposto de que elassão cum ulativase se retroalim entam .

O declínio da qualidade do processo decisório federalcostu-
m a seratribuído principalm ente a problem as de natureza econôm i-
ca decorrentesdo em pobrecim ento do Estado,ou seja,da perda da

capacidade de financiarsua organização adm inistrativa.Obviam en-
te,do ponto de vista exclusivo da “m odernização”– aquisição de
equipam entos e tecnologias gerenciais etc.– a insuficiência de re-
cursosé um constrangim ento real.

Ocorre que,em qualquer organização pública ou privada,
quando há escassez de recursos,a prim eira providência do adm i-
nistradoré tratarde adm inistrá-los da m elhorm aneira possível.Isto
significa prom overo m áxim o de econom ia,enquanto se preserva a
qualidade da atividade-fim (o serviço),m ediante cortesseletivos,se-
gundo critérios rigorosos de prioridade.Ora,no caso da adm inistra-
ção federal,o processo de ajustam ento tem sido quase sem pre line-
ar(cortes de pessoal,extinção de cargos e funções,program as de
estím ulos à aposentadoria precoce),ou seja,sem a preocupação
de m antero serviço em nívelrazoávelde operacionalidade.

No lim ite,os cortes funcionam com o fatorde agravam ento
da crise fiscal,um a vez que acentuam a disfuncionalidade dos ór-
gãosatingidose geram novasform asde deseconom ia para a adm i-
nistração.

Fosse outro o enfoque,teria sido possívelform ular-se
algum a estratégia de adequação do serviço público à cri-
se fiscal,de talform a,que não houvesse perda substan-
cial de m assa crítica e com prom etim ento do processo
decisório governam ental.Todavia,isso não ocorreu por-
que,para fins de com bate à crise,os recursos hum anos
da adm inistração são encarados com o um m ero item de
despesa e não com o investim ento necessário. Assim , fe-
cha-se o círculo vicioso:cada corte de recursos destinados ao
serviço público gera novas ineficiências adm inistrativas que,
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porseu turno,term inam poragravara crise fiscaldo setor
público federal.

Independentem ente da crise fiscal,a função pública já não
apresenta o m esm o grau de im portância que teve no passado.O
em prego público na adm inistração direta passou a sofrera con-
corrência do setorprivado,seja em term os salariais,seja de be-
nefícios indiretos (assistência m édica,creches etc.)Além disso,
os grandes atrativos da estabilidade e da aposentadoria integral

tornaram -se m enos im portantes pela redução salariale pela ex-
pansão dosfundosde previdência com plem entar.

De outro lado,esvaziam ento da adm inistração indireta,em
particulardas em presas estatais,tam bém serviu de desestím ulo
ao ingresso no setor público. Esse esvaziam ento rem onta à
Constituição de 1988,que instituiu controles sobre o setorprodu-
tivo estatalsem elhantes àqueles aplicáveis aos órgãos da adm i-
nistração direta,agravou-se a partirda crise fiscale atingiu o ápi-
ce com o processo de privatização.Com isso,os órgãos centrais
do governo perderam um dos principais pontos de recrutam ento
indireto de recursoshum anosdasem presaspúblicas.

Um a breve retrospectiva dos últim os 20 anos ajuda a com-
preendera dinâm ica perversa do processo.No finalda década
de 70 e início dos anos 80,ainda era possívelcontratarpessoal
pelo regim e da legislação trabalhista,ou seja,fora dos rigores im-
postos à contratação de servidores regidos pelo Estatuto dos

Funcionários Públicos.O Serpro,durante vários anos,funcionou
com o instrum ento alternativo de contratação de técnicos com ní-
veis salariais razoáveis.Havia tam bém m aiorflexibilidade para a
requisição de funcionários de em presas estatais,de outros ór-
gãos da adm inistração direta e até m esm o das adm inistrações
estatais. Isto perm itia que o governo criasse novas “ilhas” de

com petência para a execução de tarefas específicas (O Progra-
m a de Desburocratização,criado em 1979,pode funcionarquase
que exclusivam ente com quadros“terceirizados”).

Porfalta crônica de recursos e porforça do longo período
de hiperinflação,o sistem a de rem uneração do servidorpúblico
perdeu sua racionalidade interna.No âm bito do Executivo,houve
sensíveldesgaste dos níveis salariais nos escalões interm ediári-
os e superiores da adm inistração (com algum as exceções setori-
ais decorrentes do m aiorpoderde barganha de certas corpora-
ções).A evasão de profissionais de form ação técnica em direção
ao setorprivado tornou-se generalizada e os concursos públicos
foram praticam ente descontinuados.Porforça da irracionalidade
do sistem a de rem uneração,a form ulação de planos de cargos e
saláriostornou-se um exercício inútil.

Devido à insuficiência de oxigenação,o funcionalism o de
carreira envelheceu,sendo que a m édia de idade é hoje superior

a 40 anos.Vale dizer,a m aioria dos servidores da adm inistração
federalestá m ais próxim a da aposentadoria do que do início da
carreira.Em conseqüência,dissolveram -se as “ilhas”de com pe-
tência e experiência,as quais sem pre tiveram um papelestratégi-
co na m anutenção de um razoávelpadrão de qualidade do proces-
so decisório da Adm inistração.

A evasão de quadros técnicos se deu tam bém em direção
aos governos estaduais e m unicipais.A função pública nas duas

esferas tornou-se m ais atraente,do ponto de vista funcional,do
que o em prego público federal.Em prim eiro lugar,pela elim inação
das diversas vantagens oferecidas aos funcionários lotados em
Brasília,em particulara habitação funcional.Em segundo lugar,a
partirda Constituição de 1988,vários estados e m unicípios aplica-
ram recursos na reform a de suas estruturas adm inistrativas e pas-
saram a oferecerperspectivas m ais claras de ascensão funcional.

Em terceiro lugar,o esvaziam ento da adm inistração federalfez
com que a vocação pública passasse a serm elhoratendida no
em prego público estaduale m unicipal, onde o funcionário está
m aispróxim o da realidade econôm ica e sociala seradm inistrada.

No início dos anos 80,com os prim eiros sinais de crise fis-
cal,com eçaram a serim postos lim itações à m obilidade dos regi-
m es alternativos de contratação e de rem uneração.Assim ,a políti-
ca de pessoaldas em presas estatais passou a serconduzida,na
prática a partirda Seste.

Inaugurava-se,assim ,o processo de cerceam ento da auto-
nom ia financeira e gerencialdas em presas públicas,repetindo-se,
com grande sem elhança,o fenôm eno do esvaziam ento das autar-
quias.Estas,surgidas nos anos 30,40 e 50 com o instrum entos
m ais ágeis de gestão,acabaram porperderqualquervestígio de
autonom ia e flexibilidade,igualando-se aosdem aisórgãoscentrais

de governo.

Na realidade,a autonom ia era e continua sendo incom patí-
velcom a concepção centralizadora da adm inistração pública.Tan-
to assim que a figura do “órgão autônom o”,prevista no Decreto-Lei

nº200/67 com o instrum ento de concessão de certa liberdade para
a organização de regim es específicos de gestão de pessoal,per-
m aneceu praticam ente com o letra m orta.

A partirdo Governo Sarney,à crise fiscalacrescentou-se a
banalização das “reform as”adm inistrativas.Enquanto nos gover-
nos m ilitares as estruturas adm inistrativas foram pouco alteradas,
o prim eiro governo civilprom oveu a cria4ção,extinção e fusão de
órgãos governam entais,sem obediência a critérios técnicos e de
conveniência adm inistrativa.Foram m udanças destinadas a aten-
derobjetivos políticos circunstanciais,quase sem pre associados à
busca de apoio parlam entarao Executivo e ao preenchim ento de

quotaspessoaisdo Presidente.Voltou-se,pois,ao clientelism o his-
tórico.

Os efeitos deletérios da banalização das reform as adm inis-
trativas foram aprofundados no Governo Collor.Nesse período,as
sucessivas m udanças da estrutura adm inistrativa continuaram a

serprom ovidas não só para atendera conveniências políticas cir-
cunstanciais m as tam bém porque as “reform as”passaram a servir
ao m arketing político.

Em blem ático foio com bate às “m ordom ias”,com a extinção

de vantagens indiretas concedidas a algum as categorias de servi-
dores,alienação de im óveis funcionais etc.Duas conseqüências
óbvias dessa política de terra arrasada foram a alienação do funci-
onalism o com o instrum ento de reform a do setorpúblico e o des-
m antelam ento de estruturas adm inistrativas com culturas próprias
sedim entadas.Afora o fato de que se tornou ainda m aisdifícilo re-
crutam ento de pessoal.

O Governo Itam ar Franco,sensibilizado pela pressão por
aum entossalariaisdo setorpúblico,tam bém agiu de form a ad hoc.
Os níveis salariais foram recom postos na m édia,porém sem a
preocupação de se corrigirosdesequilíbriossistêm icose estrutura-
is de remuneração e recrutamento.Vale dizer,a melhoria salarialnão
trouxe qualqueraumento de eficiência ao processo decisório da adminis-
traçãofederalcomoum todo.

Outro fatordeletério foia instituição,pela Carta de 1998,do “Regi-
me Jurídico Único”aplicávela todososservidoresda administração dire-
ta.Além disso,o ímpeto da classe política de apagarosvestígiosda dita-
dura mutilou asprerrogativasdo Executivo de se auto-organizar,ensejan-
do a responsabilidade compartilhada do Legislativo e do Executivo no re-
desenho dos organismos governamentais.Dessa forma,a estrutura ad-
ministrativa passou a refletirtambém osinteressescorporativosrepresen-
tadosnoCongresso.
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Em nom e da m oralidade adm inistrativa,os controles inter-
no e externo tornaram -se m ais rígidos,form ais e burocratizados,
principalm ente a partirdo im peachm entde Collore do “escândalo
do Orçam ento”.Portanto,para agravaros infortúnios gerenciais
acum ulados,o processo decisório tornou-se perigoso e desesti-
m ulante para o servidorpúblico.

Nos últim os quatro anos,a ênfase no com bate ao desequi-
líbrio fiscalsituou-se quase que exclusivam ente nas reform as es-
truturais,ou seja,na reform a da Constituição.As dem ais causas
da deterioração do processo decisório,principalm ente as de ca-
rátergerencial,perm aneceram em segundo plano.

A rigor,as patologias do processo decisório se aprofunda-
ram com o uso intensivo da barganha porcargos de prim eiro es-
calão em troca de apoio político no Congresso para a aprovação
das reform as constitucionais e legais. Os m inistérios setoriais
“políticos” passaram a ser ocupados por parlam entares – um a
anom alia no regim e presidencialista de governo – que,à m ingua

de recursos financeiros,se dedicaram com afinco ao clientelism o
político.

Nesse quadro,a coordenação peça chave do processo de-
cisório racional,tornou-se inviávelna prática.Daíter-se acentua-
do,de form a perversa,a centralização adm inistrativa,com a hi-
pertrofia da Presidência da República e o esvaziam ento dos m i-
nistérios setoriais. Quando se leva em conta a variedade de
questões adm inistrativas setoriais que transitam pelo crivo da
Presidência,fica claro que o processo decisório só poderia ga-
nharem lentidão e perderem eficácia e qualidade.

No entanto,o recrudescim ento da centralização adm inis-
trativa não parece derivarapenas da necessidade de suprira fal-
ta de coordenação.Tudo indica que ela faz parte do “estilo”políti-
co do atualgoverno e decorre da persistência do viés autoritário
na adm inistração federal.

Naturalm ente,o em pobrecim ento do processo decisório no
âm bito do Executivo,estendeu sua disfuncionalidade à esfera do
Judiciário e do Legislativo.

O uso intensivo de m edidas provisórias com o form a de le-
gislarà m argem do Congresso – em decorrência tanto da centra-
lização adm inistrativa quanto da persistência do viés autoritário da
adm inistração federal– teve efeitos deletérios sobre a ordem jurídica
e adm inistrativa.A produção legislativa perdeu em qualidade técnica
e o Congresso,com a pauta congestionada,perdeu a capacidade de

fiscalizaro Executivo.

O Judiciário além dosproblem asque lhe são próprios,passou
a sersobrecarregado porum a infinidade de dem andasjudiciais,m ui-
tas delas provenientes da inadequação de leis,decretos e decisões
adm inistrativas que afetam interesses econôm icos privados de rele-
vo.Sim ultaneam ente,a m esm a irracionalidade do sistem a de rem u-
neração dos servidores do Executivo passou,porefeito reflexo,para
a m agistratura federal,tornando m enosatraente a carreira de juíz.

Os processos de reform a da adm inistração pública que pro-
m overam o efeito aperfeiçoam ento do processo decisório governa-
m ental,ao longo deste m eio século,foram todos conduzidos poreli-
tes com alta form ação técnica.Assim aconteceu nos anos 30,com a
criação do Dasp e a organização de concursos públicos de abran-
gência nacional;nos anos 40 e 50,com a criação das grandes em-
presas estatais e dos “grupos executivos”no governo de Kubitschek;
nos anos 60 e 70,com o Decreto-lei200;e no início dos anos 80,
com o Program a Nacionalde Desburocratização.Na esfera estadual,
m erecem destaque asreform asadm inistrativase tributária do Estado

da Guanabara,sob o governo Carlos Lacerda,no qualestiveram
presentesfigurasilustresda elite adm inistrativa.

Devido,de um lado,ao em pobrecim ento dosquadrosgerenci-
ais do governo federalnas últim as duas décadas e,de outro,à cres-
cente com plexidade econôm ica,sociale adm inistrativa do País,no-
ta-se que as cham adas reform as adm inistrativas,prom ovidas a partir
de 1985,não contaram com a participação de personalidades ilus-
tres,com visão de estadista e conhecim ento de adm inistração públi-
ca.Daía facilidade com que fatores políticos circunstanciais prevale-
ceram sobre qualquertentativa de se estabelecerum a base conceitu-
alm aissólida para taisreform as.

Em síntese,o em pobrecim ento do processo decisório do go-
verno federalresulta do concurso de várias causas,cuja gênese co-
mum é a falta de percepção da importância de revitalização permanente

da administração pública.A ausência de uma elite modernizadora capaz
de conduzirum processo de reforma eficaz e dar-lhe dimensão política
significou um retrocesso inclusive do ponto de vista conceitual.Voltou-se a
uma concepção “estruturalista”de reforma,em que se dá maisênfase às
mudançasde organograma e à instituição de controlesdo que à simplifi-
cação de fluxose procedimentose à valorização do papeldo servidorpú-
blico.Além disso,a democratização no plano político institucionalnão foi
acompanhada da democratização da administração pública,no sentido
decolocá-laefetivamenteaserviçodocidadão.

A recuperação da higidez do processo decisório governamental
será necessariamente lenta,até porque não há quadros suficientes para
um programa abrangente de revitalização administrativa.É maisprovável
que a oxigenação da administração federalvenha a acontecerde fora
para dentro,seja porpressão da sociedade,seja dosestadose municípi-
os– em especialaquelesque já iniciaram processosde reforma e perce-
bem queainfluênciadaadministraçãofederalterminaporprejudicá-los.

O que me parece fundamental,nesse momento,é que se gene-
ralize na sociedade a percepção de que o empobrecimento do proceso
decisório governamentalnão é reversível,apenas,poriniciativas internas
do próprio governo.A retroalimentação patológica requer,para sua inter-
rupção,a interveniência de antibióticos da novíssima geração:a geração

dosquenãoreclamam,fazem.

Durante o discurso do Sr. Roberto Saturni-
no,o Sr.Geraldo Melo,1ºVice-Presidente,deixa
a cadeira da presidência,que é ocupada pelo Sr.
LuizOtávio.

O SR. PRESIDENTE (LuizOtávio)–V.Exªseráaten-
didonaformaregimental.

ConcedoapalavraaoSenadorNeySuassuna,por20
minutos,porpermutacom oSenadorJoséFogaça.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB.Pronuncia o
seguinte discurso.Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a C o-
m issão de Assuntos Econôm icos aprovou,por
unanim idade,na reunião de hoje,o Projeto de
LeiC om plem entarnº51,de 1998,de iniciativa
do Excelentíssim o Senhor Presidente da R e-
pública, que “instituia Política N acionalde
Turism o m ediante o estabelecim ento de nor-
m as destinadas a prom overe incentivaro turis-
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m o,com o fator de desenvolvim ento social”,o
qualtive o prazerde relatar.

Ocupo esta tribuna justam ente para defendera
urgênciadasuatram itação,com oform adeestim ulara
geração de em prego e renda,partindo de um setor
onde o Brasilpossuiextraordinário potenciale alavan-
candoalternativasdecolocaçãodem ão-de-obra,num
m om entoeconôm icodeexcepcionaldelicadezanoto-
cante ao m ercado de trabalho,que dia a dia assum e
conotaçõesdram áticas.

A oportunidade é excelente.A reform a cam bial
está atraindo turistaspara o Brasil.De janeiro a m arço
deste ano,870 vôosfretadospousaram no Brasilcon-
tra 493 no m esm o período do ano anterior.É bem ver-
dadeque664vôosforam procedentesdaArgentina,e,
segundoestatísticasfornecidaspelaEm presaBrasile-
ira de Turism o – Em bratur,os sul-am ericanos gastam
apenas US$50 pordia em nosso território,m as,em
com pensação,costum am ficaraquide 10 a 15 dias.

A desvalorização do realcontribuiu tam bém para
o crescim ento do turism o interno,um a vezque,neste
início de ano,houve queda de 45% na procura de pa-
cotesinternacionaisporbrasileiros.A contrapartidaéo
increm ento do turism o no plano interno.

Sr.Presidente,Srªse Srs.Senadores,a Gazeta
Mercantil da sem ana passada publicou um a nota inti-
tulada “Dólares Desperdiçados”,com o resultado de
recentes estatísticas publicadas pela Organização
M undialdeTurism o(OM T).O Brasilexibeum péssim o
desem penho.Enquanto a Argentina aparece em 28º
lugarno ranking m undialem núm ero de visitantes,no
anopassado,oBrasilocupaa39ªcolocação,num alis-
ta de 40 países.Em term osde receita,faturam osm e-
nosdeUS$3bilhões,om esm oqueaCroácia,oqueé
inadm issível.

Não funciona,em nosso País,a parceria neces-
sáriaentreoPoderPúblicoeainiciativaprivadaparao
desenvolvim ento do turism o, que poderia tornar-se
um a fonte de renda poderosa.

O M inistério da Cultura está trabalhando no Pro-
jeto M onum enta,visando à restauração de prédios,lo-
gradouros e cidades antigas brasileiras.Conseguiu
aporte financeiro do Banco Interam ericano do Desen-
volvim ento (BID)e de váriasorganizaçõesnacionaise
internacionais.

O objetivo do M onum enta é a sustentabilidade
dasobrasrealizadas,porm eio da recuperação do pa-
trim ônio e da revitalização econôm ica e socialde seus
usos.No m om ento em que se resgata o uso produtivo
dessesm onum entos,a função socialcresce e o turis-
m o é estim ulado.

Esseéoprim eiroprogram adeabrangêncianaci-
onalde recuperação do nosso patrim ônio histórico e
culturale beneficiará,em sua prim eira etapa,sete ci-
dadesbrasileiras.

Som ente ações agressivas com o essa poderão
increm entar o nosso turism o.Enquanto os Estados
Unidostêm um receita de quase US$75 bilhõesgera-
da pelo turism o internacionale a Itália e a França têm
um a receita de US$30 bilhões,a nossa receita atinge
m íserosUS$3 bilhões.

Não é porfalta de atrativos.Aquios tem os em
dem asia:praiasnordestinasedênicas;parquesnacio-
nais espetaculares;gastronom ia típica e variada;pai-
sagens grandiosas.Entretanto,estam os longe de sa-
beraproveitaressepotencial.Nãoháaquiaçõesefica-
zese duradouras,nem estatísticasconfiáveissobre o
assunto.Faltam -nosaçõesestratégicasparam elhorar
a qualidade dosserviçosoferecidos.

O Sr. Ramez Tebet (PM DB – M S)– Perm ite-m e
V.Exªum aparte?

O SR. NEY SUASSUNA (PM DB – PB)– Conce-
do o aparte a V.Exª.

O Sr. Ramez Tebet (PM DB – M S)– Nobre Se-
nadorNeySuassuna,oassunto,éclaro,despertaum a
grandeatenção.Nom om entodedificuldadeedecrise
em que o m undo atravessa,todos sabem os que o tu-
rism o é a m aiorfonte geradora de riquezas.Hoje,pela
m anhã,na Com issão de AssuntosEconôm icos,presi-
dida porV.Exª,eu disse que não conheço região do
Brasilque não tenha ou que não ofereça condições
para atrairturistas.A m im m e parece que quando se
fala em turism o no Brasilsó se olha para o Rio de Ja-
neiro – que sem pre foia cidade cam peã do País– ou
para o seu Nordeste – que é nosso tam bém – com as
suaspraias.Vejo que,no seu pronunciam ento,V.Exª
situou as praias do Nordeste e eu queria que V.Exª
prestasse um a hom enagem ao m eu Estado.

O SR. NEY SUASSUNA (PM DB – PB)– Com
toda certeza,o Centro-Oeste,com o Pantanal...

O Sr. Ramez Tebet (PM DB – M S)– É preciso
que vejam osque hoje está surgindo um a nova m o-
dalidade de turism o,o turism o rural,o ecoturis-
m o,e isso os outros Estados do Brasiltam bém
oferecem .O Estado de M ato G rosso está despon-
tando no cenário nacionale até internacionalcom
a cidadedeBonito.EstáaíonossoPantanalconsidera-
do patrim ônio da hum anidade;o Pantanalque foierigi-
dopeloConstituintede1988aopatam arconstitucional
nosentidodanecessidadedasuapreservação.Então,
aom esm otem poem quecum prim ento V. Exª, que-
rodizer que é o Brasil por inteiro. Hoje,realm en-
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te,a Com issão presidida porV.Exªm arcou um tento
m uitograndeaoaprovaraleiqueestabelecenorm as,
princípios,objetivos,estratégiasparaum apolíticana-
cional de turism o, tão indispensável a este País.
Cum prim ento V.Exª.

O SR. NEY SUASSUNA (PM DB – PB)– V.Exª
trouxe ao m eu discurso um a colocação m uito
im portante. Realm ente, eu havia deixado de falar
aquino Pantanal,e hoje o Pantanaldesponta com o
um a das regiões m ais bonitas.M as V.Exªvaim ais
adiante. Não há região do Brasilque não tenha
m agníficas paisagens,fenôm enos naturais.É um a
pena que nósainda não abrim ososolhospara isso.
Ainda outro dia,viajeiao Q uênia,ficando num hotel
cinco estrelas,todo de lona – barracas de lona.No
entanto, o serviço era cinco estrelas e para se
conseguirlugara reserva tinha que serfeita com
m uitos m eses de antecedência.Além dos anim ais,
o Q uênia não tem absolutam ente nada que se
com pare ao Brasil.Tem osáreasm aravilhosas,m as
tem os que fazerhotéis de m árm ore,de granito,que
dem andam tem po e gastam quantidade gigantesca de
investim entos.

Concordo com V.Exª,penso que no Pantanal
podíam os ter coisas m aravilhosas, com o na
Am azônia,do Senador M estrinho,que m e pede a
palavra.

O Sr. Gilberto Mestrinho (PM DB – AM )– Em i-
nente SenadorNey Suassuna,efetivam ente o turis-
m o é um a atividade que cresce a um a velocidade es-
pantosa,trazendo não som ente divisas para os paí-
ses receptores,m as,sobretudo,a troca de inform a-
ções,de conhecim ento,de educação e a m elhoria
do nívelda sociedade visitada.Isso é im portante,
m as,infelizm ente,no Brasil,com o foidito hoje na re-
união da Com issão,não há um a política de turism o,
equeagoraficam aisperigosa.V.Exªfalouhápouco
no turism o ecológico,que se fala tanto nos docu-
m entos oficiais e,no entanto,o G overno brasileiro,
os m inistérios com petentes vêm dando um trata-
m ento inusitado,privilegiado e até,sob certo ponto,
crim inoso em relação à sociedade brasileira,presti-
giando o ecoterrorism o, prestigiando organizações
que,porterem osseusorçam entosdebilitados,agora
estão se voltando para o Brasil, especialm ente a
Am azônia,para verse com isso reforçam osseusor-
çam entos.São os cham ados gigolôs da ecologia,e
que têm na Am azônia a m oeda de troca extraordiná-
ria.Há,porexem plo,o RainforestAction Network,
que vem fazendo um a cam panha contra oshotéisde
selva,queéabasedoecoturism o.O Greenpeace,no
Brasil,é recebido pelo Presidente da República.Dá

ordem no M inistério do M eio Am biente e,agora,diz
que vai,inclusive,fiscalizaras ações do Governo e
dosórgãosm ilitaresna região,para verse estão tra-
balhando direito. Quer dizer, botaram um bode –
bodeéonom edorepresentantedela–naAm azônia.
E querem fazerisso.Isso é um absurdo!Tem os que
tera nossa soberania respeitada,soberania não só
de efeito espacial,m asnasdecisõesnacionais.Ago-
ra m esm o,enquanto o Presidente da República fez
um belíssim o discurso,dizendo que a política do Go-
verno deverá serorientada no sentido antropocêntri-
co,querdizer,tendoohom em com oprincípio,m eioe
fim ,com o sujeito do processo,o M inistério do M eio
Am biente,pordesinform ação,porm á assessoria –
não seiporquê – fazisso atravésde am eaças.Se eu
disseraquicom o agem esses órgãos – tenho docu-
m entos,não feitos porm im ,feitos porfreiras,m os-
trando com o é a atuação do Ibam a na região – este
Senado vaificarestarrecido.M asV.Exªtem razão.É
preciso um a política de turism o,política séria,ditada
pornósequeabranjaoPaísinteiro.M uitoobrigado.

O SR. NEY SUASSUNA (PM DB – PB)– M uito
obrigado,SenadorM estrinho.

O pessoalque trabalha com turism o,em geral,
não se com unica em outra língua que não o portu-
guês.A prom oçãoeadivulgaçãodoBrasilnoexterior
étím idaedesorganizada,sem apoioperm anente.Os
investim entos,públicosou privados,são escassos.

Nas econom ias m odernas,o turism o é o m aior
geradorde divisas e em pregos,um a fonte constante
deriquezas.A indústriaturísticaéum im portanteseg-
m entoparaageraçãodeem pregos,detaxasedeim -
postos.No Brasil,infelizm ente,ainda reina no setoro
am adorism o.

A Em braturinform ou,no finaldo ano passado,
que 38 m ilhõesde pessoasfazem turism o interno no
Brasil.O m om entoatualpropiciaum acréscim onesse
núm ero,pois a desvalorização do realreduz planos
de viagensao exterior.

D iz,ainda,a Em bratur que serão feitos
investim entos no setor no valor de R $5 bi-
lhões,até o ano 2.000. E speram os que es-
ses investim entos sejam bem dirigidos para
que possam os aum entaro núm ero de visitan-
tes estrangeiros e facilitaro turism o interno.

S r. P residente, S rªs e S rs. S enado-
res,as autoridades brasileiras estão des-
cobrindo que os investim entos em turism o
são seguros e trazem retorno rápido em em pre-
gos e arrecadação.Tam bém que a propaganda
externa precisa serde m elhornível.É necessá-
rio acabar com os folhetos que incitam ao
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sexo e à farra carnavalesca e substitui-los por
nossas reais e belíssim as atrações turísticas.

A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) –
Perm ite-m e V.Exªum aparte?

O SR. NEY SUASSUANA (PM DB – PB) –
Concedoo aparte à nobre Senadora Heloisa Helena.

A Srª Heloisa Helena(Bloco/PT –AL)–Senador
Ney Suassuna,quero saudarV.Exªpelo debate que
traz a esta Casa,juntam ente com os apartes que fo-
ram feitos.É evidente que nós,nordestinosespecial-
m ente,sabem os que o potencialturístico do Brasilé
gigantesco:oAm azonas,oPantanal,belíssim asprai-
as–opatrim ônioqueanaturezanosdeuérealm ente
espetacular. Entretanto, todos nós sabem os que
para,efetivam ente,conseguirm osque o turism o seja
um a grande alternativa para o desenvolvim ento eco-
nôm ico,e,portanto,dinam ização da econom ia local,
geração de em prego e de renda,é de fundam ental
im portância algo que tenho m uito preocupação.Sei
que quando o SenadorGilberto M estrinho fala dosgi-
golôs da econom ia,em relação aos ecochatos,não
está falando daquelas pessoas que se preocupam
com o m eio am biente e,portanto,com a preservação
do patrim ônio da natureza,inclusive do patrim ônio
econôm ico de m uitasregiões.Sabem osque para ga-
rantiro turism o com o essa alternativa precisam osde
obrasdeinfra-estrutura.Nós,doNordeste,tem osnão
apenaso patrim ônio dasnossaspraias,que são real-
m ente belíssim as,um potencialturístico m uito gran-
de,um potencialturístico m uito grande,inclusive em
função do nosso Rio São Francisco em algum asáre-
as do Nordeste,tem os um patrim ônio arquitetônico
tam bém .Então,tem os um grande potencial,m as a
grande preocupação que tenho é em relação à in-
fra-estrutura,que – todos nós sabem os – não são
apenas hotéis cinco estrelas.Infra-estrutura significa
qualificação da m ão-de-obra,buscando potencializar
o aproveitam ento desse recurso natural, significa
abastecim ento de água de qualidade,abastecim ento
de energia, saneam ento básico, estradas. É um
com plexo de atividades.Entendo fundam entalreal-
m ente essa discussão que V.Exªs fizeram hoje na
Com issão de Assuntos Econôm icos.E que possa-
m osverisso inclusive com algum asobrasque estão
orçadasparaalgunsEstados.É necessárioqueoGo-
verno Federalse em penhe em viabilizaressasobras.
Do contrário, turism o vira propaganda enganosa.
Em bora saibam osque a agricultura é a grande alter-
nativa para o desenvolvim ento econôm ico e social,
especialm entedanossaregião–seiqueparaoBrasil
todo –,é fundam entalque o turism o tenha o respeito
dos órgãos governam entais, especialm ente enten-

dendoessacrisegigantescaem queseencontram os
Estados.V.Exªsabe que,para garantiro custeio,as
açõese osinvestim entosde todosossetores,o m eu
Estado,Alagoas,ficasim plesm entecom R$2m ilhões
e 500.Então,é im possívelviabilizaralgum a coisa.
M aceió,que é um a cidade belíssim a,está com um
problem a gigantesco com um em issário subm arino
contam inandocom pletam entenossaspraias.Nãoadi-
anta dizerque há praiasbonitasna cidade se,no seu
corredorturístico principal,que são as praias,há au-
sência absoluta de saneam ento e,portanto,esgotosa
céu aberto.Desse m odo,quero saudaro pronuncia-
m entodeV.Exªeosapartesqueforam feitos,nosen-
tido de que possam os realm ente pensar:essa é a
grande alternativa para a dinam ização da econom ia?
É.Paraageraçãodeem pregoerenda?É.Agora,que
possam os efetivam ente casá-la com obras de in-
fra-estrutura.É evidentequeninguém aquiestádesco-
nhecendo isso,porque todo m undo sabe que,para se
falar em turism o, é necessário falar-se em in-
fra-estrutura,parapotencializaresserecursoqueana-
tureza nos deu.Portanto,quero saudaro pronuncia-
m ento de V.Exª.

O SR. NEY SUASSUNA (PM DB – PB)– M uito
obrigado,Senadora.O aparte de V.Exªabrilhanta o
m eu discurso.

O Sr. Maguito Vilela (PM DB – GO)– V.Exªm e
perm ite um aparte?

O SR. NEY SUASSUNA (PM DB – PB)– Com
m uita honra,ouço o nobre SenadorM aguito Vilela.

O S. Maguito Vilela (PM DB – GO)– Senador
Ney Suassuna,eu gostaria tam bém de cum prim en-
tá-lo pelo brilhante pronunciam ento.Hoje de m anhã,
sob a presidência de V.Exª,discutim osbastante esse
tem a.Tam bém m e acho no direito de inserirG o-
iás,que tem os grandes lagos de BuritiAlegre,
de Britânia, Aruanã, Três R anchos, além de
várias cidades hoje do norte – M inaçu,U ruaçu
e tantas outras –,para não falardo m aiorlençol
term aldo m undo,em C aldas N ovas e no R io
Q uente.D essa form a,G oiás tam bém está pro-
curando avançar,tanto no turism o tradicional
quanto no ecoturism o,com grandes parques.
G ostaria que G oiás tam bém fosse visto com o
Estado com potencialidades m uito grandes na
área de turism o.E,quando G overnador,pro-
cureidarim pulso a essas cidades turísticas de
G oiás, no sentido de gerar m ais em pregos.
Penso que o turism o é realm ente a grande in-
dústria sem cham inés e que gera m uitos em -
pregos e serviços.Portanto,é m uito oportuno
o debate desse tem a. C um prim ento V. Exª
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e quero apenas lem brarG oiás tam bém com o
um centro turístico im portante do nosso País.

O SR. NEY SUASSUNA (PM DB – PB)– Não há
m enordúvida de que Goiás tem encantos m aravilho-
sos e,com certeza,é um a região que m erece serco-
nhecida portodosnós.

O Sr. Romeu Tuma(PFL– SP)– V.Exªm e per-
m ite um aparte?

O SR. NEY SUASSUNA (PM DB-PB)– Ouço V.
Exªcom prazer.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP)– SenadorNey
Suassuna,dizerque V.Exªse ocupa de um assunto
im portante é repetirum a verdade perm anente.Sem-
pre que V.Exªvaià tribuna é para tratarde assuntos
nacionais,sérios,buscando soluções de interesse do
nosso País.Atravessam os um período difícil.Pare-
ce-m equetodasasdiscussõesgiram em tornodeem-
prego.Então,vejo que o desenvolvim ento sério do tu-
rism onacionalpodegerarum agrandefrentedetraba-
lho.Vim sentaraquipertinhodoSenadorGilbertoM es-
trinho,porqueconheçoeadoroaquelaAm azônia,pela
qualtodos lutam ,com o S.Exª,a Senadora Heloisa
Helena e aqueles que vivem naquela região.Pratica-
m ente durante oito anos,perm anentem ente estive na-
quelaárea,ondeéquasezeroapossibilidadedesefa-
larem turism o,até devido aos m eios de locom oção.
Som ente os estrangeiros conseguem chegarali,por-
que têm grande interesse em conhecera Am azônia.
Além disso,há a propaganda internacionalda Am azô-
niacolom biana.NaEuropaeem váriospaíses,encon-
treia Colôm bia incentivando o turism o naquela região
da fronteira brasileira.Tem os,em São Paulo,o que se
cham a de turism o econôm ico,em que a rede hoteleira
procurafazercom queaquelesquevêm àcidadepara
tratarde assuntos econôm icos lá perm aneçam tam-
bém no sábado e no dom ingo,oferecendo a essas
pessoasum a série de opçõesde turism o urbano.Nós
tem osrealm ente,noNordeste,coisasm aravilhosas.A
abertura dos portos à navegação internacional– V.Exª
participou do projeto de alteração constitucional– era
um a grande esperança.Nóstem osdificuldades...

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio) – Senador
Ney Suassuna,V.Exªjá tom ou conhecim ento de que
seu tem po está esgotado?

O SR. NEY SUASSUNA(PM DB – PB)– Peço a
V.Exªsó um pouquinho de tolerância.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP)– Vou term inar.
Em Santos,estão tentando construirum term inalde
passageiros.Em alguns Estados,os passageiros têm
deatravessarlocaisdifíceisparaem barqueoudesem-
barque.Achoque,seV.Exªbateropé,vam oster–se

Deus quiser – um sistem a de apoio e de in-
fra-estrutura,com o disseram a Senadora Heloisa He-
lenaeoSenadorGilbertoM estrinho,paraquesereali-
ze isso,que não é um sonho,m as um desejo e um a
certeza de V.Exª.

O SR. NEY SUASSUNA (PM DB – PB)– M uito
obrigado a V.Exªpelo aparte que m uito ilustra o m eu
discurso.

O Sr. Roberto Requião (PM DB – PR)– V.Exª
m e concede um aparte?

O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PSB – RJ)– V.
Exªm e perm ite um aparte?

O SR. NEY SUASSUNA (PM DB – PB)– Pediria
à Presidência um pouquinho de tolerância para aten-
deraosdoisúltim osSenadores,um a vezque se trata
de um debate m uito im portante.Não tínham os um a
política de turism o até agora.Vam os,pela prim eira
vez,votaressa política aquino plenário.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio)– Pois não,
Senador.

O SR. NEY SUASSUNA (PM DB – PB)– Ouço o
SenadorRoberto Requião.

O Sr. Roberto Requião (PM DB –PR)–Senador
Ney Suassuna,o potencialturístico do nosso País é
extraordinário,pelo com prim ento das nossas costas,
pelasbelezasnaturais.Nom euEstadodoParaná,por
exem plo,há asCataratasdo Iguaçu,asform açõesro-
chosas de Vila Velha,m as existe tam bém aquilo que
podem oscham ardeturism ointeligente,turism osensí-
vel.HáalgunsanosvisiteiKobi,noJapão–quedepois
foivítim adaqueleterrem ototerrível–,e,aoladodessa
cidade,havia um a ilha que,tendo conseguido do go-
verno japonês um a som a enorm e para aplicarem tu-
rism o,investiu inteligentem ente na com pra de um a
enorm e barra de ouro de 80 kg.E essa barra de ouro
se transform ou em objeto de peregrinação.Aspesso-
as visitavam Kobipara poderem tocar na barra de
ouro.Hoje no Brasil,SenadorNeySuassuna,tem oso
M inistrodoTurism o,doParaná,hom em tam bém inteli-
gente e sensível,que conseguiu,ao pintaro seu gabi-
nete e o seu apartam ento de verde e am arelo e deco-
rá-los,segundo sua própria declaração,com brom éli-
as da reserva da M ata Atlântica do Paraná,criarum
ponto de atração turística inusitado.Então,além da
beleza naturalde que o Brasildispõe,quando dispo-
m osde um M inistro com essa sensibilidade,que é ca-
pazde decorarcom tonspastéisde verde e am arelo o
seugabineteeoseuapartam entoeintroduzirbrom éli-
asda reserva da Serra do M ar,verificam osque,além
da beleza natural,a inteligência e a sensibilidade do

JUNHO 1999 ANAIS DO SENADO FEDERAL 417



M inistro podem fazercoisas incríveis para o desen-
volvim ento do turism o.

O SR. NEY SUASSUNA (PM DB – PB)– M uito
obrigado,SenadorRoberto Requião,pelo seu aparte.

O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PSB –RJ)–Per-
m ite-m e V.Exªum aparte?

O SR. NEY SUASSUNA (PM DB – PB)– Porúlti-
m o,Sr.Presidente,concedo aparte ao nobre Senador
Roberto Saturnino,para encerrarcom o Rio.

O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PSB – RJ) –
Agradeço m uito a V.Exª.Não pretendo m e estender,
porque seique seu tempo está esgotado,m as queria
aproveitara oportunidade para saudaro discurso de V.
Exª–essepronunciam entoim portantíssim o–eorelatório
que V.Exªapresentou hoje na Com issão de Assuntos
Econôm icossobreoprojetoquecriaapolíticadeturism o
no Brasil.Finalm ente,depois de tantos anos,depois de
iniciativasque osem presáriostêm tom ado,com resulta-
dosquenãodeixam deseranim adores,agoravam oster,
com a aprovação desse projeto,um a política nacionalde
desenvolvim ento turístico.Quero saudaresse fato,junta-
m ente com o pronunciam ento de V.Exª,lem brando tam-
bém que,a pardasbelezasnaturais,do turism o ecológi-
co,do turism o inteligente,com o lem bra o SenadorRe-
quião,hátam bém um grandeveioaindapoucoexplorado
em nosso País,que é o turism o cultural:um turism o que
m ostra o nosso patrim ônio histórico,cultural,arquitetôni-
co,artístico,a nossa m úsica,as nossas artes plásticas,
enfim ,todo um acervo de realizaçõesdo serhum ano,da
civilização brasileira,que ainda está parcialm ente escon-
didoenãoésuficientem enteexploradoporessaatividade
tão im portante e tão rendosa.Parabénsa V.Exª!

O SR. NEY SUASSUNA(PM DB – PB)– Obrigado
a V.Exª.

Sr.Presidente,agradeço a sua tolerância e a parti-
cipaçãodetodososcom panheirosqueilustraram este
pronunciam ento.

Hoje votam osna Com issão de AssuntosEconô-
m icosesse im portante projeto,que vem tram itando há
seis anos.Esperam os que,com urgência,ele seja
aprovado aquino plenário.Vam os fazercom que o
Brasil,nospróxim osdias,tenham aisturism odoqueo
Uruguai,porque hoje nósperdem ospara o Uruguai,e
isso é um a lástim a para um país deste tam anho,com
tantosencantos.

M uito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio)– Com a pa-
lavra o SenadorSebastião Rocha.V.Exªdispõe de
20 m inutos.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP.
Pronuncia o seguinte discurso.Sem revisão do ora-

dor.)– Sr.Presidente,Srªs e Srs.Senadores,inicial-
m ente,gostaria de congratular-m e com a Sociedade
deM edicinaeCirurgiadoRiodeJaneiro,entidadefun-
dada em 1886,num a década em que o Brasilrespirou
um intenso clim a de liberdade,com a libertação dos
escravos em 1888,e a Proclam ação da República em
1889.A SociedadedeM edicinaeCirurgiadoR io de Ja-
neiro surgiu,portanto,sob os auspícios da liberdade,
da dem ocracia e da hum anidade

Faço essa congratulação,Sr.Presidente,Srªs e
Srs.Senadores,porque anualm ente a Sociedade de
M edicina e Cirurgia do Rio de Janeiro prom ove um
evento no qualhom enageia parlam entares m édicos
pelo Brasilafora,concedendo-lhesostítulosde “Vere-
adorM édico do Ano”,“Deputado EstadualM édico do
Ano”,assim com o Deputado Federal,Senadore Go-
vernador.Tive a grata satisfação e a grande honra de
tersido,na noite de ontem ,no Rio de Janeiro,um dos
hom enageados,escolhido que fuicom o “SenadorM é-
dicodoAnode1998",em razãodem eutrabalhocom o
relatordoprojetodeleisobreplanosesegurosdesaú-
de.

Portanto,na pessoa do Presidente AzurLim a,
queria prestareste agradecim ento e estascongratula-
çõesàSociedadedeM edicinaeCirurgiadoRiodeJa-
neiro e desejarque ela continue a desenvolverseus
trabalhos nesse clim a de liberdade,de hum anidade e
de justiça socialque até agora tem norteado os seus
destinos.

M aso assunto principaldo m eu pronunciam ento
na tarde de hoje,Sr.Presidente,Srªs e Srs.Senado-
res...

O SR. PRESIDENTE (CarlosPatrocínio.Fazen-
dosoaracam painha)–Sr.SenadorSebastiãoRocha,
perm ita-m e prorrogara Hora do Expediente para que
V.Exªpossa concluiro seu pronunciam ento.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT –AP)–
Poisnão,Sr.Presidente.

O m otivo principalde m inha presença na tri-
buna nesta tarde é um discurso recentem ente feito
desta m esm a tribuna pelo em inente SenadorÁlva-
ro Dias,do PSDB do Paraná.S.Exª,há m ais ou
m enosquinze dias,veio à tribuna da Casa para de-
fenderpropostas que têm com o fulcro a redução
das Bancadas federais dos Estados do Norte,en-
tre estes,em especial,os Estados da Am azônia,
alguns Estados do Nordeste e até do Cen-
tro-O este.

S. Exª, na sem ana passada,apresentou à
M esa do Senado trêsem endasconstitucionaise um
projeto de lei com plem entar com esses objetivos.
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Estou na tribuna na tarde de hoje,Sr.Presidente,
para contestarosargum entos,astesese aspropos-
tas trazidas à Casa pelo SenadorÁlvaro Dias.Infeliz-
m ente,S.Exªnão se encontra em plenário,com o eu
tam bém nãom eencontravaquandodeseudiscursoe,
porisso,não pude,naquele m om ento,fazeressa con-
testação.

Do ponto de vista histórico,todossabem osque,
nos prim órdios da República,foiinaugurada no Brasil
a cham ada “Política do Café com Leite”,segundo a
qualo Presidente da República ou era de São Paulo
ou de M inasGerais.Esse ciclo foiinterrom pido com a
Revoluçãode1930,quandoGetúlioVargasassum iuo
poder.

Getúlio Vargasfoi,seguram ente,o prim eiro Pre-
sidente da República que governou para o Brasil.Foi
Getúlio Vargasquem criou osextintosterritóriosfede-
rais,em 1943,dem onstrando,já naquela época,a ne-
cessidade de expandiras fronteiras do Brasil,darse-
gurançaaessasfronteirasegarantirqueoBrasilconti-
nuariacoeso,forte.Acreditandonopotencialdaregião
Am azônica,foram criadososterritóriosdo Acre,Ron-
dônia – à época,parece-m e,tinha outra denom inação
–,Roraim a e Am apá.

Depoisde Getúlio Vargas,outro presidente tam-
bém teveum avisãohistóricainédita,um avisãodopo-
tencialdo desenvolvim ento da Região Norte,um a vi-
são desenvolvim entista que procurava aproveitarto-
dasaspotencialidadesde qualquerRegião ou Estado
da Federação:foio Presidente Juscelino Kubitschek.

Juscelino Kubitschek,sob contestação da elite
paulista e de m uitos cariocas,transferiu a Capitalda
República para Brasília.Juscelino Kubitschekconstru-
iu a rodovia Belém -Brasília – ou Brasília-Belém –,ga-
rantindo,em exíguo tem po,um salto de desenvolvi-
m ento inigualávelpara as Regiões Centro-Oeste e
Norte do Brasil,em especialpara a região Am azônica.

Valeapenaressaltaraim portânciaqueteve,de-
pois,o Presidente José Sarney,que conseguiu cons-
truirum trecho da Ferrovia Norte-Sul.A decisão de in-
terligarporvia ferroviária um a parte do sulao norte do
nosso País rendeu-lhe tam bém pesadas críticas do
Sule do Sudeste.

Praticam ente,foram esses os três Presidentes
da República que tiveram um a visão m ais geralde
Brasile m anifestaram reconhecim ento das potenciali-
dadesdeste Paíscom o um todo,na sua íntegra,e in-
vestiram em infra-estrutura para o desenvolvim ento
dasRegiõesCentro-Oeste e Am azônica.

Depois veio a Constituição de 1988.Foiessa
Constituição que assegurou a representação parla-
m entarde,nom ínim o,oitoDeputadosporEstado.Não
foiaditaduram ilitarqueim pôsessenúm erom ínim ode
oito Deputados Federais por Estado da Federação,
m asaConstituiçãocidadãde1988,quetam bém esta-
beleceu o princípio de que os desiguais têm que ser
tratadosdesigualm ente.

Fizquestãodem encionarum retrospectodahis-
tória do País,inclusive,para justificaresse reconheci-
m ento da visão de um País globalizado,que até hoje
confere a Getúlio Vargas a condição de Presidente
m aispopulardo Brasile,em segundo lugar,a Jusceli-
no Kubitschek.Em pesquisa da Vox Populi,publicada
recentem ente pela revista Época,realizada em 24 de
m aio de 1999,Getúlio Vargas,com 27% ,m ereceu re-
conhecim ento com o o Presidente m ais popular de
nosso País.Em seguida,vem Juscelino Kubitschek,
com 14% ,justificando,portanto,osargum entosque tra-
go a esta Casa na tarde de hoje.

Com o disse,a Constituição cidadã consagrou
esseprincípiodequecadaEstadodeveriater,nom íni-
m o,oito parlam entares.

Disse S.Exªo SenadorÁlvaro Dias,aquida tri-
buna,num argum ento que considero extrem am ente
m aniqueísta,que quem não apoiasse sua tese era
porque não estaria contagiado pela dedicação,pelo
entusiasm o ou pela eficiência do seu desem penho ou
doseum andatoaquinaCasa.Essaéum avisãom ani-
queísta de S.Exªo SenadorÁlvaro Dias,ao afirm ar
quequem estácontrasuateseéincom petente,éinefi-
ciente ou não é dedicado.Estou contra a tese do Se-
nadorÁlvaro Diase não m e classifico com o incom pe-
tente,nem com oineficiente,nem deixodeserdedicado
às causas públicas do nosso País e ao m eu trabalho
aqui,no Senado do República.

O Sr. Álvaro Dias (PSDB – PR)– Perm ite-m e V.
Exªum aparte?

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT –AP)–
Com m uita honra,ouço V.Exª,que acaba de chegar
ao plenário e terá oportunidade de debaterconosco
sobre esse assunto que o levou à tribuna há quinze dias.

O Sr. Álvaro Dias (PSDB – PR)– Lam entavel-
m ente,chegueiagoraenãotiveaoportunidadedeou-
viro início do seu pronunciam ento,m asapanhei,já ao
chegar,um equívoco de V.Exªno que dizrespeito à
afirm ação que fiz.Equívoco de V.Exªou m eu,se
assim afirm ei,já quefizpronunciam entodeim provi-
so da tribuna desta Casa.Evidentem ente,essa não
foia intenção.O que quis afirm aré que os parla-
m entares dedicados,trabalhadores e inteligentes
não tem em a hipótese da derrota eleitoral com a
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reduçãodonúm erodevagasnoLegislativo–essafoi
a essência da afirm ativa – e,porconseqüência,não
tem em apoiarum a proposta que tem porobjetivo va-
lorizaro parlam entarcom petente,trabalhadore dedi-
cado.Essa foia intenção da nossa afirm ação.Evi-
dentem ente,é possívelque tam bém parlam entares
inteligentes,preparadosetrabalhadoresseoponham
a essa nossa proposta porterem a oportunidade de
apresentaralternativam aisinteligente,deeficáciasu-
perior,que possa perm itirao Legislativo recuperara
credibilidade que perdeu ao longo do tem po,em fun-
ção exatam ente de m azelas que abriga no seu seio.
O nosso objetivo é prom overesse debate e aguardar
contribuições,não reações virulentas,em função de
um a postura nossa que pretende fazercom que o Le-
gislativo seja a representação correta dasaspirações
da sociedade,elim inando as disparidades gritantes,
já que o Legislativo – a Câm ara Federal,a Assem-
bléia Legislativa e a Câm ara de Vereadores– é a re-
presentação da população e,portanto,há de serpro-
porcionalao núm ero de habitantes.Qualquerdispari-
dade é um a distorção do processo representativo.Se
há preocupação com econom ia,com o já dissem os
inúm erasvezes– e é preciso que essa preocupação
estejapresente–,hátam bém preocupaçãocom ava-
lorização do parlam entar,com o fortalecim ento do
PoderLegislativo.Senador,dem ocraticam ente,acei-
tam os a rejeição à nossa proposta,desde que se
apresente algo que possa contribuirpara o aperfeiço-
am ento das instituiçõespúblicasdo Brasil,porque,la-
m entavelm ente,da form a com o estam oshoje é im pos-
sívelperm anecer.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP)
– Senador Álvaro Dias, agradeço os
esclarecim entos aqui prestados. No contexto, a
idéia de V.Exªfoicom relação ao resultado eleitoral,
à subm issão de cada parlam entar ao resultado
eleitoral;porém ,o que está aqui,de acordo com a
Taquigrafia,dá-nos m argem para pensarque V.Exª
se referiu a todos os opositores de sua tese.É por
isso que a contestei.

Quanto a econom izar e quanto a m oralizar o
Congresso Nacional,tenho convicção de que não é
reduzindoonúm erodeparlam entaresquesevaicon-
quistarum a coisa ou outra,porque há inúm eras m a-
zelas.Alguém consegue m encionaro núm ero de par-
lam entares do Am apá,do Acre ou de Roraim a,por
exem plo,queforam condenadosquandohouveaCPI
do Orçam ento aquino Congresso Nacional,ou que
faziam , eventualm ente, parte daquele grupo que
am esquinhavaoCongressoNacionalem decorrência
de sua atuação dentro da Com issão M ista de Orça-

m ento? Não são apenas os Parlam entares do Norte
ou do Nordeste da Federação que com etem equívo-
cosnodesem penhodeseusm andatos.Inúm erosca-
sos tam bém do Sule do Sudeste são m encionados,
com oosdeputadospianistasdoParaná,conform ese
viu,no ano passado,na Câm ara dosDeputados.

No Am apá,não existe nenhum Pedro M alan,
nenhum FranciscoLopes,nenhum M endonçadeBar-
ros,nem qualquerintegrantedaequipeeconôm ica.E
osescândalosestãoaí.Então,nãoéaorigem dopar-
lam entarque causa esse tipo de problem a.A repre-
sentatividade m aiordos Estados pequenos é exata-
m ente para com batera grande potencialidade de co-
m ando político que existe nos Estados do Sule do
Sudeste.QuantosPresidentesda República tivem os
até hoje oriundos da Região Norte ou Nordeste do
Brasil? Um ou dois.QuantosM inistrosda Fazenda ti-
vem os que não eram do eixo São Paulo/M inas Geri-
as/Rio de Janeiro ou de outro Estado potente da Fe-
deração?

Esseaparentedesequilíbrioquehá,dopontode
vista da representatividade,é exatam ente para ga-
rantiro m aiorequilíbrio do ponto de vista político da
Federação brasileira,onde a representatividade so-
brevalorizada dos Estados pequenos serve de con-
trapontoaopoderpolíticoesm agantedoSuleSudes-
te,que causa desigualdade social,injustiça sociale
que tem causado desigualdades regionais insuperá-
veisno nosso País.

É preciso que novos Presidentes da República
tenham um a visão m ais genérica e m ais globalizada
do nosso País,e o Senado tem que teressa com pre-
ensão.

Não estou contestando,aqui,som ente o Sena-
dorÁlvaro Dias.Já contestei,na época,o Deputado
José Serra,que tinha esse m esm o pensam ento;o
Deputado José Genoíno,do PT,que,na Constituinte,
tam bém tentou m odificara representatividade.Não m e
interessa partido nesse assunto,o que interessa é que
a representatividade da Am azônia tem que continuar,
porque o que significa na prática são apenas m ais m i-
galhas para o Norte.São quatro parlam entares a m ais
que estão levando R$6 m ilhões porano porm eio das
em endasde orçam ento individuais.

Talvez não seja possíveldem onstrarporcausa do
tem po,m astenhoaquioPIB per capita porregião;tenho
aquios recursos do M inistério do Transporte,porexem -
plo,liberados porEstado.Para o Estado do Am apá,em
1998,dom ontanteprevisto,apenasR$2m ilhõesforam li-
quidadospeloDNER.ParaM inasGerais,R$408m ilhões;
São Paulo,R$172 m ilhões;Paraná,R$148 m ilhões.
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Então,é para isso que a representatividade so-
brevalorizada serve:para criticar,denunciar,com ba-
tere tentarcorrigiressa suprem acia do podereconô-
m ico do Sule Sudeste,que querdom inartodo o Bra-
sil,em prejuízo dosdem aisEstadosda Federação.

O Sr. Gilberto Mestrinho (PM DB – AM ) –
Perm ite-m e um aparte,nobre Senador?

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP)
– Concedo, com prazer, o aparte ao Senador
M ozarildo Cavalcanti e depois ouço o Senador
Gilberto M estrinho.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PFL – RR)– Se-
nador Sebastião Rocha,quero m e aliar ao pensa-
m ento de V.Exªem defesa dos Estados,principal-
m ente da Região Norte.Não é só o SenadorÁlvaro
Dias.Recentem ente,o cientista político Hélio Jagua-
ribe,ao se referira Roraim a e Am apá,disse que lá só
haviaíndioeonça.EssavisãoelitistadoSuleSudes-
te é prejudicialao próprio Sule ao próprio Sudeste,
porque concentra as rendas e tudo o m ais nessas re-
giões,fazendo com que aspopulaçõesdo Nordeste e
do Norte m igrem para lá,aum entando os problem as
sociais que lá já existem de m aneira acentuada.Nós,
da Região Norte,precisam os,com o disse V.Exª,de
m ais representação para com bateras desigualdades
gritantesque existem neste País.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT –AP)–
Agradeço a V.Exª,SenadorM azarildo Cavalcanti.E
quero dizerainda m ais,considero essa tese extrem a-
m ente preconceituosa,discrim inatória.E a conta do
SenadorÁlvaro Diasnão bate:São Paulo tem um De-
putado por500 m ilhabitantes,enquanto o Paraná tem
um Deputado por375 m ilhabitantes,m aso nobre Se-
nadorÁlvaro Dias disse que a representatividade da
BancadadoParanáestáadequada.Nãodáparaestar
adequada se um Deputado vale 375 m ilhabitantesno
Paraná e em São Paulo vale 500 m ilhabitantes.

O Sr. Álvaro Dias (PSDB – PR)– Adequada em
relação à leiatual,Sr.Senador.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA(Bloco/PDT –AP)–
Então,porque o Senadornão propôstam bém a redu-
ção da Bancada do Paraná para podereqüivaleraos
500 m ilvotosde referência...

O Sr. Álvaro Dias (PSDB – PR)– Então,V.Exª
não leu a m inha proposta,porque ela reduz a Bancada
do Paraná e reduza Bancada de todososEstados...

O SR. SEBASTIÃO ROCHA(Bloco/PDT –AP)–
V.Exªafirm aem seudiscursoqueaBancadadoPara-
ná....

O Sr. Álvaro Dias(PSDB – PR)– É reduzida de
30 para 24 DeputadosFederais.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT –AP)–
M as m esm o 24.Eu fiz as contas com 24 Deputados
Federais,Senador.

O Sr. Álvaro Dias (PSDB – PR)– Eu sugiro a V.
Exªque leia m elhora m inha proposta para que,depo-
is,possam osdebater,porque dessa form a é im possí-
veldebater.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT –AP)–
M as,nobreSenador,eujáfizascontascom 24Deputa-
dos Federais,o que dá 1 voto para 375 m ilhabitantes,
considerando 9 m ilhões de habitantes no Paraná;em
São Paulo,é 1 voto para 500 m ilhabitantes.

O Sr. Álvaro Dias (PSDB – PR)– E foireduzida
para 24 DeputadosFederais.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT –AP)–
Divida9m ilhõespor24eV.Exªvaiachar375m ilhabi-
tantes.

O Sr. Álvaro Dias (PSDB –PR)–É proporcional
ao núm ero de habitantes,Senador.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT –AP)–
Nósvam ostertem poparadebaterm aisesseassunto,
m asfaçaascontas:9m ilhõespor24eV.Exªvaiachar
o núm ero 375 m ilhabitantes

O Sr. Romero Jucá (PSDB – RR)– Perm ite-m e
V.Exªum aparte?

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT –AP)–
Se o Sr.Presidente perm itir,eu gostaria de ouviros
apartes dos nobres Senadores Gilberto M estrinho e
Rom ero Jucá.

O SR. PRESIDENTE (AntonioCarlosM agalhães)
– Nobre Senador,acredito que V.Exª,depois desse
aparte,já deseja concluir,não é?

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT –AP)–
Com certeza,Sr.Presidente.

OuçooapartedonobreSenadorGilbertoM estri-
nho.

O Sr. Gilberto Mestrinho (PM DB –AM )–Nobre
Senador,o discurso de V.Exªé m uito oportuno.Acre-
dito que o nobre Senadordo Paraná,Álvaro Dias,te-
nha tido a m elhordasintenções,porque essa questão
da discussão de representatividade não é de hoje,ela
étom adaexatam entepelosrepresentantesdoSudes-
te/Sul,que tanto falam em desigualdades regionais.
No entanto,a Constituição estabelece um m ínim o de
parlam entares.E é esse m ínim o que os Estados
da Am azônia,especialm ente,têm .Im aginem
se não tivéssem os pelo m enos esse m ínim o!
Q uem reclam aria aquido tratam ento diferenci-
ado que se faz com a R egião? Agora m esm o,o
Plano Plurianualde Obras e Investim entos do Go-
verno Federalpara o Brasilé de R$450 bilhões nos
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próxim osdezanos.Criaram um critério novo:Norte 1
e Norte 2.Um a discrim inação até geográfica,porque
nesse Norte 1 e Norte 2,há Estados ao sule não ao
norte,com o Rondônia,porexem plo.M asessesqua-
tro Estados – Am azonas,Rondônia,Acre e Roraim a
–,desses R$450 bilhões,têm apenas R$10 bilhões.
O restoéparaorestantedoBrasil.É paraoBrasilque
queracabarcom as desigualdades regionais.Im agi-
nem dim inuindo a representação!Quem irá reclam ar
porissoaqui?Quem irádizerqueoNorteestádesas-
sistido? Quem irá dizerque o Norte está sendo entre-
gue–asuavida,inclusive–ainstituiçõesinternacio-
nais,que estão dando ordem ,que estão exigindo
program as,que estão até se propondo a fiscalizara
ação das Forças Arm adas na Região? É preciso que
tenham osum m ínim oderepresentanteseoitoéom íni-
m o que a Região precisa paracada Unidade da Fede-
ração.Parabénsa V.Exª!

O Sr. Romero Jucá (PSDB –RR)–Perm ite-m e
V.Exªum aparte?

O SR. SEBASTIÃO ROCHA(Bloco/PDT – AP)
– Agradeço V.Exª,Senador Gilberto M estrinho,e
ouço o SenadorRom ero Jucá.

O Sr. Romero Jucá (PSDB – RR)– Gostaria,
SenadorSebastião Rocha,de registrarque entendo
da m aiorim portância se discutira reform a política,
sendo fundam entalque esta Casa e o Congresso
debatam e m odifiquem ,inclusive,algum as questões
da legislação eleitoral e política, m as nunca a
redução das Bancadas,principalm ente dos Estados
m ais pobres.Sem dúvida algum a,é um ponto que
deve serencarado com o fundam entalpara darum
m ínim o de eqüidade e representação aos Estados
m aispobres.Não quero m e estenderem m eu aparte
– posteriorm ente voltarem os à tribuna para falar
sobre essa questão –,m as queria registraro m eu
posicionam ento, com o Senador de Roraim a, no
sentido de que os Estados m enores,m ais pobres,
tenham um a representação m ínim a de oito
Deputados, para terem condição de defender a
população que representam os.Parabéns,Senador!

O SR. SEBASTIÃO ROCHA(Bloco/PDT – AP)
– Encerro,Sr.Presidente,conclam ando a Bancada
daAm azôniaedosoutrosEstados,porque,senãore-
agirm os,essa am eaça,que parece absurda,pode se
tornarrealidade.É precisoreagir,sim ,aqualqueram e-
aça aos Estados m ais pobres,que sofrem sobretudo
essa desigualdade regional.

O SenadorÁlvaro Dias m encionou que não es-
perareaçõesvirulentas.M as,seateseévirulenta,tem
queexistirum areaçãodeigualvalor,tem osquereagir
com a m esm a força e o m esm o vigor.

Conclam o o SenadorÁlvaro Diaspara nosaju-
darna busca da eqüidade sociale econôm ica entre
os Estados,e não apenas da eqüidade da repre-
sentação,porque isso não significa justiça social
num Paístãocarentedejustiçacom oéonossoBrasil.

M uito obrigado,Sr.Presidente.

Durante o discurso do Sr. Sebastião
Rocha, o Sr. Luiz Otávio, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Carlos
Patrocínio, 2º Secretário.

Durante o discurso do Sr. Sebastião
Rocha, o Sr. Carlos Patrocínio, 2º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa-
da pelo Sr. Antônio Carlos Magalhães, Presi-
dente.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE)– Sr.
Presidente,peço a V.Exªque m e inscreva para um a
breve com unicação,quando foroportuno.

O SR. PRESIDENTE (AntonioCarlosM agalhães)
– V.Exªterá prioridade,juntam ente com o Senador
M aguito Vilela,apósa Ordem do Dia,que é longa.

Sobre a m esa,requerim entos que serão lidos
pelo Sr.1ºSecretário em exercício,SenadorCarlos
Patrocínio.

São lidososseguintes:

REQUERIMENTO Nº 299, DE 1999
Senhor Presidente,
De conform idade com o disposto no art.29 da

Resolução nº78,de 1998 do Senado Federale nos
term osdo art.336,b,com binado com 338,II,do Risf,
requerem os urgência,para o Projeto de Resolução nº
62/99,advindodaaprovaçãodoOfício S nº16,de 1999,
que“encam inhaaoSenadoFederal,m anifestaçãoda-
quele Órgão acerca da operação de crédito baseada
no contrato de abertura de crédito entre a União e o
Estado do Piauí,com a interveniência do Banco Cen-
traldo Brasil,no âm bito do Program a de Incentivo à
Redução do SetorPúblico Estadualna Atividade Ban-
cária”.

(Comissão de Assuntos Econômicos)
Sala das Com issões, 8 de junho de 1999. –

Francelino Pereira – José Roberto Arruda – Lauro
Campos – Osmar Dias – Freitas Neto – Ney Suas-
suna – José Eduardo Dutra – Luiz Otávio – Ro-
berto Saturnino – Lúdio Coelho – Geraldo Althoff
– Paulo Souto – Gilberto Mestrinho – Lúcio Alcân-
tara – Luiz Estevão – Carlos Bezerra – José Foga-
ça.
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REQUERIMENTO Nº 300, DE 1999

SenhorPresidente,
De conform idade com o disposto no art.29 da

Resolução nº78,de 1998 do Senado Federale nos
term os do art.336,b, com binado com 338,II,do
RISF,requerem osurgência,para o Projeto de Reso-
lução nº63/99,advindo da aprovação do ofício “S”nº
29/99,que “encam inha ao Senado FederalParecer
DEDIP/DIARE nº99/132,de13-5-99,contendom ani-
festação do Bacen acerca do pedido da Prefeitura
M unicipaldeItajubá–M G paracontrataroperaçãode
créditonoâm bitodoProgram adeSaneam entoAm bi-
ental,Organização e M odernização dosM unicípios–
SOM M A, adm inistrado pelo Banco de Desenvolvi-
m ento de M inas Gerais S/A – BDM G,no valor de
R$1.865.000,00(um m ilhão,oitocentosesessentaecinco
m ilreais),destinada a obrasde infra-estrutura urbana”.

(Comissão de Assuntos Econômicos)
Sala das Comissões, 8 de junho de 1999. –

Francelino Pereira – José Eduardo Dutra – Lauro
Campos – Osmar Dias – Ney Suassuna – Freitas
Neto – Gilberto Mestrinho – Lúdio Coelho – José
Eduardo Dutra – Luiz Otávio – Roberto Saturnino
– Paulo Souto – Geraldo Althoff – Lúcio Alcântara
– Luiz Estevão – Carlos Bezerra – José Fogaça.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
M agalhães) – Esses requerim entos serão votados
após a Ordem do Dia, na form a do Regim ento
Interno.

Sobream esa,projetosdeleidoSenadoquese-
rão lidospelo Sr.1ºSecretário em exercício,Senador
CarlosPatrocínio.

São lidososseguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 399, DE 1999

Altera os arts. 21 e 232 da Lei nº 7.565,
de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro
de Aeronáutica), e o § 2º do art. 2º da Lei nº
9.294, de 15 de julho de 1996.

O Congresso Nacionaldecreta:
Art.1ºAcrescente-seoseguinte§2ºaoart.21daLei

nº7.565,de 19 de dezem bro de 1986:

Art.21. ..................................................
§ 1º .......................................................
“§ 2ºEm nenhum a situação é perm itido fu-

m arou portaracesos produtos fum ígeros sob a
form a de cigarros,cigarrilhas,charutos,cachim -
bos ou outra a bordo de aeronaves,civis e m ili-

tares, de transporte de passageiros, cuja
origem ou destino sejam aeroportos brasilei-
ros.”

Art.2ºAcrescentem -se os seguintes parágrafos ao
art.232 da Leinº7.565,de 19 de dezem bro de 1986:

“Art.232..................................................
§ 1º Os bilhetes de passagem conterão,

entre as norm as previstas no caput, a de que é
proibido fum ara bordo,com m enção das res-
pectivassanções.

§ 2ºAslojasde passagem e ossetoresde
recepção de passageiros nos aeroportos conte-
rão avisos,afixadosà vista dosusuários,da proi-
bição de fum ara bordo com asrespectivassan-
ções.

§ 3ºSerá desem barcada na prim eira esca-
la da viagem , posterior à infração, a pessoa
transportada que fum ar a bordo ou m anifestar
com portam ento que com prom eta a boa ordem ,
a disciplina,o bem -estardospassageirose tripu-
lantes ou ponha em risco a segurança da aero-
nave,nos term os do disposto nos arts.166 a
171,sem direito a restituição de quaisquervalo-
respagosa qualquertítulo."

Art.3ºO § 2ºdo art.2ºda Leinº9.294,de 15 de
julho de 1996,passa a vigorarcom a seguinte redação:

“§ 2ºÉ vedado o uso dosprodutosm enci-
onados no caput nas aeronaves e veículos de
transporte coletivo.”

Art.4ºEstaLeientraem vigornadatadesuapublica-
ção.

Justificação
Há pelo m enos trinta anos,estão bem descritos os

m alefícios causados pela poluição tabáquica am bientalà
saúde de passageirosde aviões.

Está com provado que determ inadascondiçõespre-
sentes nos vôos (baixa um idade do ar,baixa pressão at-
m osférica,nívelelevadodeozônioeionizaçãodoar)agra-
vam osefeitostantoagudoscom ocrônicosdessapoluição.

M aisrecentem ente,acresceram -se a essas,razões
deordem econôm ica que decorrem ,principalm ente,dos
elevados custos das operações de lim peza e m anuten-
ção pelas quais a aeronave necessita passar,regular-
m ente,quando é perm itido fum ara bordo,para retiraro
acúm ulo de alcatrão e outros resíduos do fum o,sem o
queossistem asdecontroleam bientalnãofuncionam ade-
quadam ente,com prom etendo a segurança.Asrazõesde
segurançadizem respeito,tam bém ,aorisco deincêndios
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a bordo,causado,principalm ente,pelo descarte de
pontas de cigarro acesas em lixeiras e dentro de re-
vistase jornais.

A restriçãoaousodeprodutosdetabacoem ae-
ronaveséum arecom endaçãoantigadaOrganização
M undialda Saúde,aprovada porunanim idade na 44ª
Assem bléia M undialde Saúde,de 1991,segundo a
qualtodosospaísessignatários– entre eles,o nosso –
deveriam restringirousodofum oem aeronavesdepas-
sageiros.

É tam bém ,um com prom isso da Organização da
AviaçãoCivilInternacional(OACI)que,em 1995,nasua
31ªAssembléia,adotou resolução para que o fum o fosse
banidodetodososvôosinternacionaisapartirdejunhode
1996,o que não ocorreu até o m om ento.

Em nosso m eio,a leiproíbe o uso de tabaco em
aviõesduranteaprim eirahoradevôo.Noentanto,desde
22 de outubro do ano passado,um a lim inarconcedida
pelaJustiçaFederalnoRioGrandedoSul,em processo
im petrado pela Procuradoria da República, proibiu o
fum o em aeronavesbrasileiras,independente do tem po
de vôo.O m érito da ação já foijulgado e foidado provi-
m ento à m anutenção da proibição total.

Esteprojetodeleitratadetransportar,paraocorpo
da lei,essa decisão judicial.

Sala dasSessões,8 de junho de 1999.– Senador
Pedro Piva.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

LEINº7.565,DE 19DE DEZEM BRO DE 1986

Dispõe sobre o Código Brasileiro de
Aeronáutica.

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

Art.21.Salvo com autorização especialde órgão
com petente,nenhum a aeronave poderá transportarex-
plosivos,m unições,arm a de fogo,m aterialbélico,equi-
pam ento destinado a levantam ento aerofotogram étrico
ou de prospecção,ou ainda quaisqueroutrosobjetosou
substâncias consideradas perigosas para a segurança
pública,da própria aeronave ou de seusocupantes.

Parágrafoúnico.O portedeaparelhosfotográficos,
eletrônicos ou nucleares,a bordo de aeronave,poderá
serim pedido quando a segurança da navegação aérea
ou o interesse público assim o exigir.

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

Art.232.A pessoatransportadadevesujeitar-seàs
norm as legais constantes do bilheteou afixadas à vista
dos usuários,abstendo-se de ato que cause incôm odo

ou prejuízo aos passageiros,danifique a aeronave,
im peça ou dificulte a execução norm aldo serviço.

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

LEI Nº 9.294, DE 15 DE JULHO DE 1996

Dispõe sobre as restrições ao uso e à
propaganda de produtos fumígeros, be-
bidas alcoólicas, medicamentos, terapias
e defensivos agrícolas, nos termos do § 4º
do art. 220 da Constituição Federal.

....................................................................................
§2ºÉ vedadoousodosprodutosm encionadosno

caput nas aeronaves e veículos de transporte coletivo,
salvoquandotranscorridaum ahoradeviagem ehouver
nos referidos m eios de transporte parte especialm ente
reservada aosfum antes.
....................................................................................

(Às Comissões de Assuntos Sociais e de
Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à
última a decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 400, DE 1999

Dispõe sobre o pagamento dos crédi-
tos de natureza alimentícia devidos pela Fa-
zenda Pública.

O Congresso Nacionaldecreta:
Art.1ºOscréditosdenaturezaalim entíciadevidos

pelas pessoas jurídicas de direito público serão pagos
em até sessenta dias,contadosdo trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial,observada a ordem cro-
nológica específica e proibida a designação de casos
oudepessoasnoscréditosadicionaisabertosparaeste
fim .

Parágrafo único.A inobservância do prazo ou da
ordem cronológica referidosno parágrafo anteriorpode
im plicaroseqüestrodaquantianecessáriaàsatisfação
do débito,nos term os do § 2ºdo art.100 da Constitui-
ção Federal.

Art.2ºA autoridade judiciária com petente requisi-
tará,àFazendaPública,noprazodetrêsdias,contados
do trânsito em julgado,asverbasnecessáriasao paga-
m ento dos créditos de natureza alim entícia a quem de
direito,devendo o PoderExecutivo solicitarim ediata-
m ente ao Legislativo osdevidoscréditosadicionais,se
necessário.

Art.3ºO descum prim ento do disposto nesta lei
sujeita osresponsáveisàspenaspertinentes.

Art.4ºEstaleientraem vigorsessentadiasapósa
sua publicação.
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Art.5ºRevogam -se as disposições em contrá-
rio,inclusive o § 4ºdo artigo da Leinº8.197/91.

Justificação
A presente proposição tem o objetivo de resol-

verpendênciaoraexistentenoquedizrespeitoaopa-
gam ento pela Fazenda Pública dos seus débitos de
natureza alim entícia.

Segundo entendem os,o art.100 da Constitui-
çãoFederalexcetuouoscréditosdenaturezaalim en-
tarda necessidade de serem pagos m ediante apre-
sentação dosrespectivosprecatórios.No entanto,tal
regra não vem sendo aplicada sob o argum ento de
que essa exceção não está clara no texto constitucio-
nal,adm itindo o entendim ento contrário.

Assim ,o art.4ºda Leinº8.197/91 instituiu os
precatóriostam bém paracréditosreferentesabenefí-
ciosprevidenciários.

A Ordem dos Advogados do Brasil– OAB,em
AçãodeInconstitucionalidade que peticionou junto ao
Suprem o Tribunal Federal contra o referido
dispositivo da Leinº 8.197/91, argum entou que a
exigência de apresentação de precatórios para o
pagam ento dos créditos de natureza alim entar
contraria o art.100 da LeiM aior,ao aplicaro sistem a
de precatórios aos créditos de natureza alim entícia,
cujo fim específico seria atender a necessidades
básicase inadiáveisdo credor.

Nada obstante,o Pretório Excelso entendeu
que a norm a é constitucional,não acatando o pedido
da OAB.

Dessa form a,se faz necessária leipara deixar
claro que oscréditosde natureza alim entícia devidos
pelo Estado não estão sujeitosaosprecatórios.

Com efeito,seaurgênciarequeridapelapresta-
ção alim entarim põe o seu atendim ento im ediato,não
se pode aplicara ela a regra da previsão orçam entá-
ria,quesignificariapostergaçãoparaatendê-la.Seria
contraditório.Cabe aquio dito atribuído a RuyBarbo-
sa:a Constituição não retira com um a m ão o que deu
com a outra.

E sobre o estatuto do crédito alim entarem nos-
so sistem a político-institucionalcabe a lição de Celso
Bastos:

“A obrigação alimentícia é tratada com tal
seriedade que a leiveda a compensação de dívi-
da alimentarcom outra contraída pelo alimentan-
do (CC,art.1.015,II).E mais,a Constituição ad-
mite apenas dois casos de prisão civilpordívida,
sendo que um delesé a do responsávelpelo ina-
dimplemento de obrigação alimentícia...(art.5º,

LXII).”(Com entários à Constituição do Bra-
sil,4ºVolum e,Tom o III,p.114)

Anteoexposto,avultaqueoscréditosdenaturezaali-
mentíciadevidospelaFazendaPúblicadevem,pelaprópria
natureza da obrigação alimentícia,serpagos celeremente
paraqueocredornãosofraprejuízosem seudireito.

Comoconclusão,solicitamosoapoiodosnobrescole-
gas para a aprovação do Projeto de Leiora apresentado,
umavezqueversamatériadomaisrelevanteinteressepú-
blico.

Sala dasSessões,8 de junho de 1999.– Senadora
Luzia Toledo.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADAPELASUBSECRETARIADE ATA

CONSTITUIÇÃO DAREPÚBLICA
FEDERATIVADO BRASIL

....................................................................................
Art.5ºTodossãoiguaisperantealei,sem distinçãode

qualquernatureza,garantindo-se aos brasileiros e aos es-
trangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida,à liberdade,à segurança e à propriedade,nostermos
seguintes:

....................................................................................
LXII– a prisão de qualquerpessoa e o localonde se

encontreserãocomunicadosimediatamenteaojuizcompe-
tenteeàfamíliadopresoouàpessoaporeleindicada;

....................................................................................
Art.100.À exceçãodoscréditosdenaturezaalimentí-

cia,ospagamentosdevidospelaFazendaFederal,Estadual
ouMunicipal,em virtudedesentençajudiciária,far-se-ãoex-
clusivamente na ordem cronológica de apresentação dos
precatórioseàcontadoscréditosrespectivos,proibidaade-
signaçãodecasosoudepessoasnasdotaçõesorçamentá-
riasenoscréditosadicionaisabertosparaestefim.

§1ºÉ obrigatóriaainclusão,noorçamentodasentida-
desdedireitopúblico,deverbanecessáriaaopagamentode
seusdébitosconstantesdeprecatórios judiciários,apresen-
tadosaté1ºdejulho,dataem queterãoatualizadosseusva-
lores,fazendo-se o pagamento até o finaldo exercício se-
guinte.

§ 2ºAsdotaçõesorçamentáriaseoscréditosabertosse-
rãoconsignadosaoPoderJudiciário,recolhendo-seasimportân-
ciasrespectivasàrepartiçãocompetentecabendoaoPresiden-
tedoTribunalqueproferiradecisãoexeqüendadeterminaro
pagamento,segundoaspossibilidadesdodepósitoeautorizar,a
requerimentodocredoreexclusivamenteparaocasodeprete-
rimentodeseudireitodeprecedência,oseqüestrodaquantia
necessáriaàsatisfaçãododébito.

....................................................................................
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LEINº3.071,DE 1ºDE JANEIRO DE 1916

Código Civil
Art.1.015.A diferença de causa nas dívidas não

im pede a com pensação,exceto:
I– se um a provierde esbulho,furto ou roubo;
II– se um a se originarde com odato,depósito ou

alim entos;
III–seum afordecoisanãosuscetíveldepenho-

ra.

....................................................................................
LEINº8.197,DE 27 DE JUNHO DE 1991

Disciplina a transação nas causas de
interesse da União, suas autarquias, fun-
dações e empresas públicas federais; dis-
põe sobre a intervenção da União Federal
nas causas em que figurarem como auto-
res ou réus entes da administração indire-
ta; regula os pagamentos devidos pela Fa-
zenda Pública, em virtude de sentença ju-
diciária; revoga a Lei nº 6.825, de 22 de se-
tembro de 1980, e dá outras providências.

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

Art.4ºOspagam entosdevidospela Fazenda Pú-
blica Federal,Estadualou M unicipale pelasAutarquias
eFundaçõesPúblicasfar-se-ão,exclusivam ente,naor-
dem cronológica da apresentação dosprecatóriosjudi-
ciáriose à conta do respectivo crédito.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio CarlosM agalhães)
– Os projetos lidos serão publicados e rem etidos,pos-
teriorm ente,àsCom issõescom petentes.

Sobre amesa,requerimentoqueserálidopeloSr.1º
Secretárioem exercício,SenadorCarlosPatrocínio.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO NE 301, DE 1999
SenhorPresidente,
Nostermosdoart.258doRegimentoInterno,requeiro

tenham tramitaçãoem conjuntooProjetodeLeidoSenado
nE 54,de 1999,de autoria do SenadorLúcio Alcântara,
com o Projeto de Leida Câmara nE 25,de 1996 (nE
3.729/93,naCasadeorigem),porversarem sobreconces-
são do benefício de seguro-desemprego aostrabalhadores
dapesca.

Sala das Sessões,8 de junho de 1999.– Lúcio
Alcântara

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)–
O requerimento lido será publicado e,posteriormente,in-
cluídonaOrdem doDia,naformadoRegimentoInterno.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)–
Passa-seà

ORDEM DO DIA
Sobreamesa,requerimentoqueserálidopeloSr.1º

Secretárioem exercício,SenadorCarlosPatrocínio.

É lidoeaprovadooseguinte:

REQUERIMENTO NE 302, DE 1999
SenhorPresidente,
Nostermosdoart.175,incisoIV,doRegimentoInter-

no,requeiroinversãodaOrdem doDia,afim dequeamaté-
riaconstantedoitem nE 1sejasubmetidaaoPlenárioem úl-
timolugar.

Sala das Sessões,8 de junho de 1999.– Senador
Francelino Pereira.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)–
Aprovado o requerimento,será cumprida a deliberação do
Plenário.

Item 2:

PARECER Nº301,DE 1999
(Votaçãosecreta)

Discussão,em turno único,do Parecernº
301,de 1999,da Comissão Constituição,Justiça
e Cidadania,Relator:SenadorÁlvaro Dias,sobre
a Mensagem nº116,de 1999 (nº662/99,na ori-
gem),através da qualo Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha do
DoutorJorge Tadeo FlaquerScartezzini,Juiz do
Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com
sede na cidade de São Paulo – SP,para exercer
o cargo de Ministro do SuperiorTribunalde Justi-
ça,na vaga decorrente da aposentadoria do Mi-
nistroCidFlaquerScartezzini.

Discussãodoparecer,em turnoúnico.(Pausa.)
Nãohavendoquem peçaapalavra,encerroadiscus-

são.
Em votação.
OsSrs.Senadoresjápodem votare,sepossível,per-

maneçam em plenário porque teremosainda trêsvotações
nominais.

Peço aosSrs.Senadoresque se encontram em ou-
tras dependências da Casa que venham ao plenário,pois
estamosem votaçãonominal.

(Procede-se à votação)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos M aga-
lhães)– Votaram SIM 62 Srs.Senadores;e NÃO 3.

Houve 3 abstenções.

Total:68 votos.

Foiaprovado o nom e do Sr.Jorge Tadeo Flaquer
Scartezzini.

Será feita a com unicação ao SenhorPresidente da
República.

O SR. PRESIDENTE(AntonioCarlosM agalhães)–
Item 3:

PARECER Nº302,DE 1999
(Votação secreta)

Discussão, em turno único, do Pare-
cer nº 302, de 1999, da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania, Relator: Sena-
dor: Edison Lobão, sobre a Mensagem nº
117, de 1999, (nº 663/99, na origem), através
da qual o Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha da Dou-
tora Eliana Calmon Alves, Juíza do Tribunal
Regional Federal da 1ª Região, com sede
em Brasília, Distrito Federal, para exercer o
cargo de Ministra do Superior Tribunal de
Justiça, na vaga decorrente da aposentado-
ria do Ministro Adhemar Ferreira Maciel.

Discussão do parecer, em turno único.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC)– Sr.Presi-

dente,peço a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE(AntonioCarlosM agalhães)–
ConcedoapalavraaoSenadorTiãoVianaparadiscutir.

O SR. TIÃO VIANA(Bloco/PT –AC.Paradiscutir.
Sem revisão do orador.)– Sr.Presidente,Srªs e Srs.
Senadores,inicialm ente,eu gostaria de afirm ar m eu
respeitopelonotóriosaberjurídicodaDrªEliana.Gosta-
ria tam bém de reafirm arm eu respeito à sua reputação
ilibada.M as,diante da acareação feita no debate da
Com issãodeConstituição,JustiçaeCidadania,em que
ela m anifestou – pensam ento pessoal,que respeito –
que seria term inantem ente contrária à presença de jo-
vens procuradores junto ao M inistério Público Federal,
senti-m e atingido.

Acreditoque,seháum escudodasinstituiçõesju-
rídicasdestePaís,nadefesadoEstadodeDireito,esse
escudoéapresençadejovensprocuradores,que,alia-
dosà experiência e ao com prom isso dosm aisantigos,
têm apresentado elevada contribuição ao fortalecim en-
to da dem ocracia e do estado de direito no Brasil.

Poressarazão,apresentovotocontrárioàindica-
ção da DrªEliana.Acredito que ela irá revera m anifes-

tação contrária à indicação de jovens Procuradores
junto ao M inistério Público Federal.

M uito obrigado,Sr.Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos M agalhães)
– Pena!Então,confie!

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – M A)– Sr.Presi-
dente,peço a palavra para discutira m atéria.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos M agalhães)
–ConcedoapalavraaoSenadorEdisonLobão,Relator
da m atéria,para discutir.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – M A.Para discutir.
Sem revisãodoorador.)–Sr.Presidente,ouviam anifesta-
çãodoSenadorTiãoVianaeasrazõespelasquaisS.Exª
nãodesejaaprovaronom edaDrªEliana.Com eçapordi-
zerque ela tem um notávelsaberjurídico.Notávelsaber
jurídico – concorda o SenadorTião Viana – é o que basi-
cam ente se exige de um juiz.

O que disse a futura M inistra Eliana Calm on,até
respondendo a um a indagação do Relatora respeito dos
juízes,é que ela prefere que o juiz se subm eta,porum
tem pom aior,àEscoladaM agistratura.Pensoqueéistoo
que todos desejam os:que o juiz,brilhante,em geral,
quando é aprovado em um concurso,com 22 ou 23
anos de idade,perm aneça porum período m aiorna
Escola de M agistratura,para que exerça a sua função
com m aiorexperiência.É isso o que toda a sociedade
brasileiradeseja.O m esm odeveserfeitocom osprocura-
doresdaRepública,que,hoje,têm responsabilidadequa-
se sem elhante à dos juízes;têm função transcendental.
Porque,então,não subm etero procuradorda Repúbli-
ca a um a escola sem elhante,para que ele assum a as
suas funções com m aior experiência,com um pouco
m aisde idade?

Não vejo m alalgum no posicionam ento da Juíza,
que não foisom ente dela,m as dos dem ais juízes que
foram subm etidos àquela sabatina.Estou convencido,
SenadorTião Viana,de que essa é a m anifestação da
sociedade brasileira.Nenhum de nós é contra os jo-
vens.Já fom osjovens,tenho filhosjovens,m asé claro
que a experiência tem o seu valor.Os japoneses não
perm item queum líder,noParlam ento,tenham enosde
65anos.Porquê?Porcausadaexperiência.Issoéim -
portante.

Portanto,am euver,aJuízanãocom eteunenhum
procedim ento que desm ereça o voto.Estou seguro de
que V.Exªvairevera sua posição e vaivotartam bém
com essa Juíza brilhante,que tem conhecim entosele-
vadíssim ossobre Direito e que,no Tribunal,onde exer-
ceasuafunção,éelogiadaportodososcom panheiros.

M uito obrigado,Sr.Presidente.
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O SR. PEDRO SIMON (PM DB – RS)– Sr.Pre-
sidente,peço a palavra para discutira m atéria.

O SR. PRESIDENTE (Antonio CarlosMagalhães)–
Concedo a palavra ao Senador Pedro Sim on para
discutir.

O SR. PEDRO SIMON (PM DB –RS.Paradiscu-
tir.Sem revisão do orador.)– Sr.Presidente,Srs.Se-
nadores,tenhoom aiorcarinhoeom aiorrespeitopelo
SenadorTião Viana.Nesta Casa,é um a das figuras
que dem onstra toda a com petência,toda a seriedade
e todo o seu valor.

É a prim eira vezque m e perm ito dizerque divirjo
de S.Exª.Eu gostaria de m anifestar,nos devidos ter-
m os,a colocação da M agistrada.Quero dizer,com
toda a sinceridade,que,em tese,concordo com ela.A
questão é m uito sim ples.Argum entam os que,hoje,o
jovem ouajovem saideum afaculdadedeDireitocom
21,22anosdeidadeefazum concursonãoparaprocu-
rador,m as para prom otor.Antigam ente,não era assim ;
no Rio Grande do Sul,não era assim .O cidadão saida
faculdade e tem que se estabelecercom o advogado por
um período,quando adquire experiência,quando tom a
conhecim ento do assunto,quando fica conhecendo m e-
lhoravida.Posteriorm ente,vaiserprom otor,vaiserjuiz.
Na m inha opinião,essa exigência é tam bém exagera-
da.É claroquejovem éjovem !A esperançadom undo
é o jovem .

Tem razão o SenadorTião Viana.Hoje,porexem-
plo,estam os vendo que os Procuradores da República
estão dando o exem plo,estão revolucionando.O que
está acontecendo na CPIdo sistem a financeiro se deve
basicam ente–m uitoem uito–aosprocuradores,queti-
veram acoragem desair,àreveliadoseuchefe,eprocu-
rarajuíza,que,porsuavez,deuautorização.Foram láe
conversaram com aPolíciaFederal.Com aPolíciaFede-
ral,foram à casa do Presidente do Banco Central.É por
issoquealgum aspessoastrem eram .Com otiveram aco-
ragem de fazerisso? Se fosse na casa de um ladrão de
galinhas,ninguém teria achado estranho,m as foina
casa do Presidente do Banco Central.Descobriram as
provas.E asprovasestãoaí.Sãojovensprocuradores.
Nota 10 para eles.

É evidente–econcordocom oSenadorTiãoVia-
na – que a m ocidade é a realidade deste País.Os jo-
venséqueestãom udando.Senãom udam m aisépor
causa da nossa incom petência,pela nossa irrespon-
sabilidade,porque não tem os coragem de acom pa-
nhá-los.

É claroquetem razãooSenadorTiãoViana.M as
daía não entenderm os que,para serjuiz,para dar
um a decisão,é im portante que se tenha um pouco
m aisdeform ação,um pouquinhodeexperiência–não

com 21,m as com 23 anos,pelo m enos foiisso que
ela disse – não m e parece razoável.

Felicito o Governo Federalpela escolha dessa
Juíza.Ela derrotou um a gaúcha.A gaúcha era ótim a,
com petente. Derrotar não é verdade; as duas não
com petiam no m esm o triângulo;a gaúcha estava em
um outro.Está na hora de as m ulheres chegarem lá.
Ela é a prim eira.Nota 10 para ela.Voto nela,Sr.Presi-
dente,apesardospadrinhos.Para m im ,ela não preci-
sava de padrinhos.

O SR. PRESIDENTE (AntonioCarlosM agalhães)
– V.Exªfoium deles?

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB –RR)–Sr.Presi-
dente,peço a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (AntonioCarlosM agalhães)
– Concedo a palavra ao SenadorRom ero Jucá para
discutir.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR.Para dis-
cutir.Sem revisão do orador.)– Sr.Presidente,Srªs e
Srs.Senadores,apenas quero registrara com petên-
cia,a seriedade e o preparo da Juíza Eliana Calm on.

Hoje,farem os História,votando e aprovando o
nom edaprim eiram inistradoSuperiorTribunaldeJus-
tiça.Sem dúvidanenhum a,entendooposicionam ento
do SenadorTião Viana,m as entendo tam bém que a
DrªElianaCalm on,com coragem ,explicitouum aposi-
ção que deve serdiscutida e respeitada.

Queroaduzirm euvotofavorávelaessaexcelen-
te juíza,que se tornará a prim eira m ulhera fazerparte
do SuperiorTribunalde Justiça.

M uito obrigado,Sr.Presidente.
O SR. NEY SUASSUNA (PM DB – PB)– Sr.Pre-

sidente,peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (AntonioCarlosM agalhães)

– Concedo a palavra ao SenadorNeySuassuna para
discutir.

O SR. NEY SUASSUNA (PM DB – PB.Para dis-
cutir.Sem revisãodoorador.)–Sr.Presidente,tenhoa
m esm aopiniãodoSenadorRom eroJucá.A DrªEliana
Calm onfoisincera,eam aioriadasociedadeconcorda
com ela;eu inclusive.

M uito obrigado.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE)– Sr.

Presidente,peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (AntonioCarlosM agalhães)

– Concedo a palavra ao SenadorLúcio Alcântara.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE.Para

discutir.Sem revisão do orador.)– Sr.Presidente,
quero apenas reiterar,pois m uito aquijá foidito,a
m inha posição favorávelà DrªEliana Calm on.Creio
que ela não com eteu nenhum a im propriedade
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quando fez um com entário,que abrange a m agistra-
tura,sobre a juventude,seja dos procuradores,seja
dosjuízes.

Não podem osesqueceraquele ditado que dizque
“a vida é breve,a arte é longa e a experiência é difícil”.

É evidenteque,em atividadesaltam entesensíveis,
com oam agistraturaeoM inistérioPúblico,aexperiência
ajuda a estabelecerconceitose cautelasque são indis-
pensáveisnoexercíciodessasatividades,oquenãosig-
nifica negaro poderrenovador,a capacidade instigante
dos jovens,dos que contribuem realm ente para fazer
dosquecontribuem ,realm ente,parafazergrandesm u-
dançase grandesevoluções.

Costum o dizerque um a dasm aioresconquistas
da Carta de 1988 foijustam ente a configuração do M i-
nistério Público com asatribuições,asresponsabilida-
deseospoderesquepossuihoje,osquaistem exerci-
tadodem aneiraaofereceràsociedadegrandesresul-
tados,seja nas investigações,seja em colaboração
com o Congresso Nacional.Tem os que com preender
que há um novo instrum ento a ajudarna vigilância,na
observânciadasleisenaexigênciadoseucumprim en-
to e do seu respeito.É claro que o tem po contribuipara
prom overnaturalm ente esse am adurecim ento dasinsti-
tuições.Trata-se de um a instituição m uito jovem e que,
certam ente,ainda com eça a adquirirosseuscontornos
definitivos.Portanto,nem setratadenegaranecessida-
de de experiência dosm em brosdo M inistério Público e,
m uito m enos,de deixarde se afirm aro valordessesjo-
vens que têm im postoo M inistério Público com o um a
instituição respeitada,que presta grandesserviçosao
País.

No m ais,fiqueiextrem am ente bem im pressionado
com odesem penhoaDrªElianaCalm on.Disse,naquele
m om ento,queS.Exªdeveriaterconsciênciadequees-
tavaentrandoparaaHistórianãosóporqueeraaprim ei-
ra m ulhera ocuparum cargo em TribunalSuperior,m as
tam bém pela sua vida,pelo desem penho que teve no
exercíciodam agistratura.S.Exª,certam ente,deveriaor-
gulhar-se disso,porque o que se estava fazendo aliera
um preito de justiça,com o espero que se faça agora,no
plenário do Senado Federal.

Corajosa,S.Exªnãotevereceiodeafirm arcategori-
cam entequeaescolhadeum M inistrodoSuperiorTribunal
deJustiçaéum passopolíticoquesedá.Atéali,tinhacam i-
nhadonaascensãofuncionaldentrodacarreira,m asaes-
colha para um TribunalSuperior,todosnóssabem os,é
decisão política a que se subm eteu.

Espero que S.Exª,tam bém pelo Plenário do Se-
nado,seja aprovada,porque tenho certeza de que
será um a grande integrante do SuperiorTribunalde
Justiça.

O SR. LUIZ ESTEVÃO (PM DB –DF)–Sr.Presi-
dente,peço a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (AntonioCarlosM agalhães)
– Concedo a palavra ao SenadorLuizEstevão.

O SR. LUIZ ESTEVÃO (PM DB –DF.Paradiscu-
tir.Sem revisão do orador.)– Sr.Presidente,Srªs e
Srs.Senadores,a juíza Eliana Calm on,cujo nom e é
subm etido a esta Casa para aprovação da indicação
do Presidente da República,nom eando-a M inistra do
SuperiorTribunalde Justiça,há dez anos m ilita na
JustiçaFederaldoDistritoFederale,nosm eiosforenses
da nossa cidade,nos m eios jurídicos,é conhecida pela
suacom petência,pelasuadedicaçãoaotrabalhoepelo
grandeenriquecim entoqueasuapresençatraráaoSTJ.
M aisainda,porqueéum apessoaegressadaáreacri-
m inaldo PoderJudiciário,setorem que aquele Tri-
bunalse encontra,neste m om ento,altam ente deficien-
te de m agistrados.

Gostaria de lem brarque se trata da prim eira m u-
lherindicadaparaum TribunalSuperior,peloquecum -
prim ento o Presidente da República e lam ento tersido
essa um a providência tão tardia, já que hoje, por
exem plo,na Justiça de 1ªInstância,asm ulheresocu-
pam quase 40% dos postos.Devem os aplaudir,até
porunanim idade,essa indicação.Trata-se de um fato
im portante para a m agistratura brasileira,e,tenho cer-
teza,será o prim eiro passo para que outras m ulheres
sejam nom eadas para Tribunais Superiores.Acredito
queoSenadodariaum agrandedem onstraçãodoseu
respeito poreste m om ento se votasse unanim em ente
onom edaDrªElianaCalm onparaocargoparaoqual
foiindicado.

Lem bro ao nobre colega e respeitadíssim o Se-
nadorTião Viana,e faço m inhasaspalavrasdo Sena-
dorPedroSim on,figuradasm aisqualificadasquetêm
ocupado esta tribuna nos últim os tem pos,que a exi-
gência de idade para ocupação de determ inados car-
gos– tem a que a DrªEliana,na sua sabatina,trouxe à
reflexão no que se refere ao M inistério Público – acon-
tece aquino Senado Federal,onde existe a exigência
da idade m ínim a de 35 anos para se candidatara re-
presentarum Estado ou um a Unidade da Federação.
Não consta,pelo m enospara m im ,que haja qualquer
projeto de leitram itando no Senado Federalabolindo
essa exigência.

Portanto,acreditoqueareflexãoqueaDrªEliana
nos cham a a fazeré um a com o tantas outras.S.Exª
não desm ereceu o M inistério Público,m as,evidente-
m ente,com o legisladores,é sem pre bom que tenha-
m ospessoasque provoquem reflexõessobre o futuro
dasleisem nosso País.

M uito obrigado.
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A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC)– Sr.

Presidente,peço a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) –

Concedo a palavra à Senadora M arina Silva.

A SRA. MARINA SILVA(Bloco/PT –AC.Paradiscu-
tir.Sem revisão da oradora.)– Sr.Presidente,Srªs e Srs.
Senadores,em prim eirolugar,queroregistrarqueaBanca-
dafem ininanoSenadosem anifestouclaram entenadefe-
sa de um a m ulherpara o SuperiorTribunalde Justiça.To-
dasasSrªsSenadorasparticiparam dessa articulação,inde-
pendentementedepartido,porentenderem quejáestáatra-
sada a indicação de um a m ulherpara o SuperiorTribunal
de Justiça.

Um outroaspectoquequeroressaltaréofatodeaDrª
Eliana Calmon teringressado na magistratura em 1979,ou
seja,S.Exªdedicou vinte anosde sua vida a essa função e
percorreu,porcompetênciatécnica,asfunçõesquelheforam
atribuídas,desde o primeiro grau,passando pelo segundo
grau e chegando ao terceiro grau,que é o SuperiorTribunal
deJustiça.

Um outroaspectofundamentaléasinceridade,lembra-
da pelo SenadorTião Viana,já dando uma demonstração
concreta de que as mulheres têm uma sensibilidade maior,
evitando fazeraquelasdissimulaçõesque muitasvezessão
feitas,quando todas as pessoas sabem que determinadas
coisasacontecem,masfazem decontaqueelasnãoaconte-
cem ,com o,porexem plo,o que está sendo dito aqui,ou
seja,que essa indicação acaba tendo cunho político.

Concordo inteiramente com o SenadorPedro Simon.
Quem teveumacarreiracomoaapresentadapelaDrªEliana
Calmonnãoprecisariadessasindicaçõespolíticas.Oscritéri-
osdeveriam serimpessoais.Infelizmente,naestruturaquete-
mos,énecessárioquesefaçam essasarticulaçõespolíticas
que,compreendo,devam sercorrigidasnoâmbitodareforma
doJudiciário.Tudoissoquefoimencionadoaquifazpartede
umadiscussãoquetem queserencaradanareformadoJu-
diciário para se evitarque esse tipo de postura continue a
ocorrer,muitasvezesatétirandoum poucodobrilhodeuma
vitória como essa,porque parece que ela ocorreu em fun-
ção dos padrinhos e não da com petência.Porisso,acho
fundam entala reform a do Judiciário,na qualessasim per-
feições possam sercorrigidas,para que a justiça possa
ocorrerindependentem ente de influênciaspolíticas.

Nessa escolha,com certeza prevaleceram ,tanto na
Com issão de Constituição,Justiça e Cidadania,que anali-
souaindicação,quantonestePlenário,oscritériosdacom-
petênciaedom erecim entodeum am ulherparaessavaga
da qualm e sinto parte,porter,com o Senadora,buscado
sensibilizarasautoridadesde que estava m aisdo que na
hora de um a m ulherocuparessa vaga.

Infelizm ente,no Brasil,às vésperas do ano 2.000,
apenas um a m ulherestá chegando lá,m as espero seja
esseoprimeiropassoparaquemuitasoutrasmulherespos-
sam ocuparessasfunções.Isso não está acontecendo por
falta de competência,quantidade ou qualidade,mas exata-
mente porfalta da compreensão de que as mulheres,nos
maisdiferentescamposdosaberedoagir,podem darasua
contribuiçãoparaoPaísnasinstânciasàsquaispertencem .

O SR. DJALMABESSA (PFL–BA)– Sr.Presiden-
te,peço a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos M agalhães)–
Concedo a palavra ao SenadorDjalm a Bessa.

O SR. DJALMA BESSA (PFL – BA.Para discutir.
Sem revisãodoorador)– Sr.Presidente,SrªseSrs.Sena-
dores,asabatinaaquesesubm eteuajuízaElianaCalm on
dem onstrouoquantoéim portanteeconvenientem antê-la.

Prelim inarm ente,devo aplaudiro SenadorTião Via-
na,quepoderiaterficadocaladoetervotadocontra.S.Exª
teveum gestodegrandezaaoafirm arquevotariacontrae
alegaro m otivo.Penso que deverá teresse m esm o gesto
para revera situação.

Sr.Presidente,perm ita-m e dirigir-m e diretam ente ao
nobre colega.

SenadorTião Viana,o alto saberjurídico não decorre
apenasdoestudoacadêmico,dadoutrina,dodiploma,da for-
m atura;resultatam bém daexperiênciaadquiridanaescola
davida,naacadem iadavida.PensoqueajuízaElianaCal-
monponderounessesentido,enãohádeméritoalgum paraos
procuradores.

O SenadorLuizEstevão acaba de se referirà idade
m ínim aparaoSenado.Naáreapolítica,vem osqueéesta-
belecida a idade m ínim a para vereador,prefeito,deputado
estadual,governador,deputado federale Presidente da
República, sem falarm os de vice – prefeito, vi-
ce-governadore vice-Presidente.De maneira que não há
demérito algum.A observação de que se precisava de um
poucomaisdeidadevisavacomplementaraquelaexigência
donotávelsaberjurídico,determinadopelaConstituição.

Portanto,vale atentartam bém para a circunstância
dequeasabatinafoiam plaerevelouacultura,aexperiên-
cia e o talento da juíza Eliana Calm on.Num ato de cora-
gem e de personalidade,S.Exªapontou seus padrinhos
políticos,o que em nada a dim inuiu;pelo contrário,a fez
crescer,porque dem onstrou publicam ente que aceitou
apraxepolítica,ojogopolítico,efoiem frente.Sãoine-
gáveis os m éritos de S.Exª,que,sem dúvida,irá re-
presentar tanto a m ulher baiana com o a brasileira.
Com o baiano,sinto-m e feliz por ter o privilégio de
aprovaronom edeS.Exª.M asnãosom osapenasnós
baianos que tem os esse privilégio.Creio que o Senado
todo,inclusive o SenadorTiãoViana,quehaverádeseen-
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quadrare ajustar-se a essa unanim idade que a Casa há
de proclam arem favorda juíza Eliana Calm on.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
M agalhães) – Concedo a palavra à Senadora Em ilia
Fernandes.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT – RS.
Paradiscutir.Sem revisãodaoradora.)– Sr.Presidente,
Srªs Senadoras e Srs.Senadores,neste m om ento em
que o Plenário delibera sobre a indicação da DrªEliana
Calm onAlvesparacom poroSuperiorTribunalde Justi-
ça,tam bém querem os registrar o nosso posiciona-
m ento.A luta dasm ulheresneste Paístem sido inces-
sante para ocuparespaços nos m ais diferentes seto-
resda sociedade,para dividirresponsabilidadesepar-
ticiparde decisões a partirde sua presença em cargos
públicos.Sabem osqueissonãoéfácil.Osdadosapon-
tam paraum problemacultural,nãoapenasdaconscienti-
zação masculina,m as tam bém da conscientização fe-
m inina a respeito da oportunidade que,cada vezm ais,
a m ulhertem tidode assum ir,com determ inação e,di-
ria,com coragem ,cargosde decisão,principalm ente
cargos que exijam ,seja no âm bito pessoal,seja no
âm bito profissional,redobrada energia e,m uitas ve-
zes,até clara divisão de responsabilidadesdentro de
casa,para que suasatividadescom o cidadã realm en-
te possam serdesenvolvidasa contento.

Tem osvisto que,apesarde todo o nosso esforço,
oavançotem sidopraticam entem uitolento.Nosúltim os
dias,linojornalO Globom atériaassinadapelajornalista
Helena Chagas,que m e cham ou bastante a atenção.
Tive o cuidado de trazeressa m atéria,porque acom pa-
nharem os um a pesquisa feita pela Secretaria de Adm i-
nistração e Patrim ônio sobre a situação da m ulherna
Adm inistraçãoFederal.A jornalistadizque,logicam ente,
asm ulheresvêm conquistando cada vezm aisespaço e
já ocupam 43,8% doscargospúblicos.

Háum aquestãoim portanteaseressaltar:sem pre
queam ulherésubm etidaaconcursopúblico,elaobtém
asprim eirascolocações.A m ulhertem sido,sem dúvida,
corajosa;tem redobrado sua dedicação e seu esforço
para aum entar sua qualificação para alcançar alguns
postos.

Nam atériapublicadanojornalO Globo,ajornalis-
ta Helena Chagas,com m uita propriedade,diz que nos
próxim osdiasserádivulgadaum apesquisa,m asadian-
taalgum asquestõesecham aatençãoparaapoucaparti-
cipação,ainda,dasmulheresnoscargosdedecisãodoPo-
derExecutivo – quantomaioréosalário,menoréonúmero
demulherespresentes.Essaponderaçãoéfeitaem relação
ao Itamaratye àscarreirasdo Executivo.Ela salienta uma
iniciativa,que considero importante,tomada recentemente
pelo INCRA,que passou a considerara mulhersem terra

chefe de fam ília para efeito de concessão de terra.
Trareioportunam ente o resultado da referida pesquisa.

Quanto à presença da m ulherno PoderJudiciário
e sua investidura nos cargos que dependem de indica-
ção,defendem osqueaocupaçãodeveriaserporm érito,
portem podeserviço,enfim ,poralgum outrocritérioque
não a sim plesindicação.Asm ulheresestão alcançando
esseobjetivocom m uitoatraso.O Brasiltem essadívida
socialepolíticacom asm ulheres,porqueosPresidentes
daRepúblicajápoderiam tê-lasdesignadohám aistem -
po.

Agora foiindicada a prim eira m ulherpara com poro
SuperiorTribunalde Justiça,fato que,para nós,m ulheres,
ém otivodeorgulho.Com ofoidito,haviaconterrâneasnos-
sas – gaúchas – concorrendo e tem oscerteza de que
elasteriam plenascondiçõesdetam bém ocuparum cargo
detãoaltosignificadonoPoderJudiciário.A indicaçãocou-
beàDrªEliana.Nãoqueroentrarnom éritodospadrinhos,
com todoorespeito,Sr.Presidente.Querocrerqueoque
está levando S.Ex.ªao cargo é a força da capacidade
profissionaldem onstrada durante toda a sua vida.

Em bora adm ire sua franqueza e sim plicidade ao
referir-se aospadrinhos,quero dizerque não a conside-
ro;docontrário,eunãoficariaàvontadeparavotarcom o
desejo.QueroregistrarqueaBancadafem ininadoCon-
gresso Nacional,particularm ente a desta Casa,em m ui-
tasoportunidades,tem -se m anifestado,pedindo ao Po-
derJudiciário que abra esse espaço im portante para a
participação da m ulher,principalm ente para ela levara
suacontribuiçãoeseuestiloàprópriaJustiça,jáquetem
um a afinidade m uito significativa,porsua sensibilidade
com ascausassociais,com avisãodem undo,desocie-
dade e principalm ente de serhum ano,de que todosos
Poderes,tanto o Executivo,com o o Legislativo,com o o
Judiciário,precisam neste m om ento.

Então,querocongratular-m ecom aDr.ªElianaCal-
m onedizerquenãosejaaúnica,m asaprim eiradem ui-
tasoutrasquepoderãocertam entedem onstrarasuaca-
pacidade,ocupandocargosdedestaquenestePaís.

Era o registro que gostaríam os de fazer,Sr.
Presidente.

M uito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos M aga-
lhães)–Com apalavraoSenadorRobertoRequião.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PM DB – PR.
Para discutir.Sem revisão do orador.) – S r.
P residente, a D r.ª E liana C alm on A lves
apresentou-se a um a sabatina num a reu-
nião atribulada da C om issão de C onstitui-
ção,Justiça e C idadania.C om os pretextos
de sem pre – urgência e pressa –,sabatina-
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m osquatrodoutoresdeum asóvez.EnquantoaDrª
ElianaCalm onfaziasuaexposição,eumelembravadeum
conselhodeJeanPaulSartreparapessoasquesedirigem ao
público.Sartrerecomendavaqueooradorseutilizassedeto-
dososrecursosretóricosdisponíveis,em primeiro lugar.Em
segundolugar,queooradorseutilizassedadialética,em pro-
fundidadeeconsistência.Todavia,senãofossepossívelutili-
zararetóricaeadialética,queoorador,paraserperfeito,fos-
severdadeiro.

NãodiriaqueaDrªElianaCalmontenhasidobrilhanteno
que dizrespeito à retórica;não diria que teve tempo suficiente
parautilizaroraciocíniodialético;mas,sem amenorsombrade
dúvida,ela foihonesta,transparente,verdadeira e,portanto,foi
perfeita.

Portersidoperfeita,honesta,transparenteeverdadeira
tem omeuvoto;nãoporsermulher.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)–
Com apalavraoSr.SenadorJoséRobertoArruda.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA(PSDB –DF.Para
discutir.Sem revisãodoorador.) – Sr.Presidente,pediapalavra
parafazerdoisbrevescomentários.

Primeiramente,devodizerqueaDrªElianaCalmontraba-
lhanaJustiçaFederalem Brasíliahádezanos,esóaconheci
agora.Pensoqueesteéum fatoamaisacredenciá-la.Em se-
gundolugar,querolouvarofatodeque,pelaprimeiravez,uma
mulherassumeumavaganoSuperiorTribunaldeJustiça.

A DrªElianaCalmonsehouvecom muitacompetência
na Comissão de Constituição,Justiça e Cidadania,com sin-
ceridade,com honestidadedeposições,oque,maisumavez,
acredenciaaessafunção.

Voto pela sua indicação,registrando aquiminhascon-
gratulações.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)–
Com apalavraoSenadorArlindoPorto.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG.Para discutir.
Sem revisãodoorador.) – Sr.Presidente,SrªseSrs.Sena-
dores,nãosendomembrodaComissãodeConstituição,Jus-
tiçaeCidadania,nãotiveaoportunidadedeparticipardasa-
batina da futura Ministra Eliana Calmon.Todavia,acompa-
nhando pelo Avulso,analisando seu currículo e,agora,com
osváriosdepoimentosapresentadosaqui,nãomerestadúvi-
dadasuacompetência,dasuacapacidadeedeque,natural-
mente,teráoapoiodaquasetotalidadedosSrs.Senadores.

Contudo,euqueriarenderminhashomenagensaoMinis-
troque,aoseaposentar,deixaavagaparaaMinistraElianaCal-
mon,oMinistroAdhemarFerreiraMaciel.Trata-sedeum mineiro
daminhacidadenatal– PatosdeMinas –,homem detradici-
onalfamília mineira;homem que,no exercício da cidadania,
procurou sempre construira nossa região,a nossa cidade,o
nossoEstado,e,comomagistrado,sem dúvida,enalteceuoPo-

derJudiciário.Aposenta-se S.Exª.deixandoexemplodehon-
radez,de dignidade,de como se deve conduziro Magistrado
noprocesso.

Poressasrazões,Sr.Presidente,deixoaquimeuregistro,
minhashomenagense,seguramente,nossorespeitoaoSr.Mi-
nistroAdhemarFerreiraMaciel,desejandoplenosucessoàSrª.
MinistraElianaCalmon.

Muitoobrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)–

Com apalavraoLíderJaderBarbalho.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB –PA.Paradiscu-

tir.Sem revisãodoorador.) – Sr.Presidente,SrªseSrs.Se-
nadores,seguramentepoder-me-iadispensardetecerconsi-
deraçõesdepoisdetodasaquelasjáfeitaspelosilustrescole-
gasdoSenadoem relaçãoàDrªElianaCalmon.

Entretanto,Sr.Presidente,como a DrªEliana Calmon
resolveu,numaentrevistaconcedidaaum dosórgãosdeim-
prensa,colocar-mecomoum dosseuspadrinhos,oquepara
mim foimuitohonroso,ficandonacompanhiadeV.Exªedo
SenadorEdison Lobão,gostaria de registrarque não devo
gentilezaalgumaàDrªElianaCalmon.

Em vezanterior,tiveeuaoportunidadedeouvi-lae,mais
doqueisso,deouvirreferências,asmaiselogiosas,àsuacon-
dutacomoJuíza,àsuaprobidade,enfim,àsuainteirezacomo
Magistrada.E tenteiajudá-laem vezanterior.Nãotivesucesso,
contudo.

Destavez,Sr.Presidente,motivou-meofatodequea
DrªElianaCalmontinhadificuldades,hajavistaquesetoresdo
Governoaestariam vendocomoumaJuízacontráriaaoGo-
verno.Destarte,interessei-me pela sua defesa e fuiverificar
que ela não era contra o Governo;ela apenas julgava de
acordocom alei.Seesta,eventualmente,ficavacontraoGo-
vernoouafavordele,istosedeviaaofato,em si,aserapreci-
adopelomagistrado.

Então,não devo qualquergentileza à DrªEliana Cal-
mon.O estímuloquemelevoua,inclusive,procuraroSenhor
Presidente da República para levar-lhe meu testemunho em
favordamesmadeveu-seàsuacorreção,aoseupreparoea
umapossívelinjustiçaqueseestavaafazercom estailustre
Magistrada.Somenteistoenãomaisdoqueisto.

Sr.Presidente,foium excessodebenevolênciadaDrª
Eliana Calmon juntar-me a V.Exªe ao SenadorEdison Lo-
bão.ElaseráMinistranoSuperiorTribunaldeJustiçagraças
aos seus méritos.Estamos certos de que ela contribuirá,e
muito,com aaçãodoPoderJudiciário.

Eraoregistroqueeugostariadefazer.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)–
Em votação.

OsSrs.Senadoresjápodem votar.

(Procede-se à votação)
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O SR. PRESIDENTE (AntonioCarlosMagalhães)–
Votaram SIM 65 Srs.Senadores;e NÃO 7.

Houve um a abstenção.
Total:73 votos.

Aprovado o nom e da SrªEliana Calm on Alves.
Será feita a devida com unicação ao Senhor

Presidente da República.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
M agalhães)– Item 4:

PARECER Nº303,DE 1999
(Votação secreta)

Discussão,em turno único,do Parecer
nº303,de 1999,da Com issão de Constitui-
ção,Justiça e Cidadania,Relator:Senador
Carlos W ilson,sobre a M ensagem nº 118,
de 1999 (nº664/99,na origem ),através da
qualo Presidente da República subm ete à
deliberação do Senado o nom e do Doutor
Francisco Cândido de M elo Falcão Neto,
Juiz do Tribunal Regional Federal da 5ª
Região, com sede em Recife, Estado de
Pernam buco,para exercero cargo de M i-
nistro do SuperiorTribunalde Justiça,na
vaga decorrente da aposentadoria do M inis-
tro José Anselm o de Figueiredo Santiago.

Sobre a m esa,requerim ento que será lido pelo
Sr.1ºSecretário em exercício,SenadorCarlosPatro-
cínio.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO NE 303, DE 1999

SenhorPresidente,
Com fundam ento no disposto no inciso III,do

art.279 do Regim eto Interno do Senado Federal,re-
queiro a Vossa Excelência subm eta à deliberação do
Plenário o pedido de adiam ento,por30 (trinta)dias
úteis,do ParecernE 303,de 1999,M ensagem nE
118,de 1999 (nE 664/99,na origem ),do Presidente
da República,que subm ete à deliberação do Senado
Federalo nom e do Doutor Francisco Cândido de
M elo Falcão Neto,Juiz do TribunalRegionalFederal
da 5ªRegião,com sede em Recife,Estado de Per-
nam buco,paraexercerocargodeM inistrodoSuperi-
orTribunaldeJustiça,navagadecorrentedaaposen-
tadoria do M inistro José Anselm o de Figueiredo San-
tiago.

Sala dasSessões,8 de junho de 1999.– Sena-
dora Emilia Fernandes,PDT/RS.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
M agalhães)– Em votação o requerim ento.

Com a palavra a autora do requerim ento,
Senadora Em ilia Fernandes. V. Exª dispõe de 5
m inutos.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT – RS.
Para encam inhar a votação. Sem revisão da
oradora.)– Sr.Presidente,Srªs e Srs.Senadores,o
nosso requerim ento pede o adiam ento desta m atéria
por30dias,efundam entam osnossopedidonoqueé
de conhecim ento público.

Não faço parte da Com issão de Constituição,
Justiça e Cidadania,não participeida sabatina do Dr.
Francisco Falcão, m as tom ei conhecim ento das
m atérias divulgadas nos m eios de com unicação.
Em bora em correspondência distribuída aos Srs.
Senadores o Dr. Juiz Francisco Cândido de M elo
Falcão Neto tente desconceituar os m eios de
com unicação que teriam publicado m atéria referente
a sua pessoa,quero dizerque a revista Veja,assim
com o outros m eios de com unicação,tem dado,de
certa form a, um a contribuição significativa para a
com unicação e a inform ação da sociedade brasileira,
com as ressalvas necessárias. Sem dúvida, não
podem os jogá-la num a vala com um ,com o se não
tivesse nenhum a credibilidade.

Nossa luta tem se caracterizado pela busca da
plena cidadania das m ulheres, de relações
eqüitativas e solidárias, por um a sociedade e um
Estado justo e dem ocrático.Não podem os,então,
concordarque o Senado entre em contradição tão
grande,nom om entoem queexigeesclarecim entosa
respeito de escândalosocorridosno PoderJudiciário
e no setorfinanceiro.

Esta Casa recebeu um a denúncia da m aior
gravidade no que se refere a agressões.Não está
clara a correspondência recebida.Apesar de dizer
que é vítim a de um a arm adilha, que são hábeis
m anipuladores de escândalos que tentam
fragorosam ente ver derrotada a verdade, no
docum ento que ele m andou a esta Casa não há
esclarecim entosem relação ao desrespeito.

Não quero fazerum prejulgam ento,m as m os-
traro que está exposto.Não conheço esse senhor,
não tenho nada contra sua pessoa.Porsua folha de
trabalho,creio tratar-se de um a pessoa de vida dedi-
cada.Todavia,além da vida profissional,tem os que
zelarporquem irá julgara ação de pessoas e saber
com o se coloca diante da Justiça.Esse Juiz deve
esclarecim entos a respeito da existência de filhos
fora do casam ento,sobre os quais não tem dado o
suficiente esclarecim ento.A m atéria vaim ais além e

JUNHO 1999 ANAIS DO SENADO FEDERAL 435



dizque a m ulhere osfilhostêm buscado esclarecero
assunto.Pode até serum a m atéria inverídica,pode
até serque os filhos não sejam dele,m as isso pode
sercom provado,ehám eiosparaisso.Cientificam en-
tecom prova-se,deum diaparaooutro,quem estáfa-
landoaverdade.Háafirm açõesetestem unhas.Osfi-
lhos,inclusive,quando foram procurá-lo no Tribunal,
receberam ordem de prisão e foram agredidos.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esta
Casa dem onstrou bom senso quando tratou da
questão referente a um acordo internacionalentre o
Brasile a Indonésia,deliberando o adiam ento por30
dias,até que questões internacionais ficassem m ais
claras,aprovando o sobrestam ento da m atéria e o
seu retorno à Com issão para que esta novam ente se
m anifeste.

A indicação de um a pessoa não é caso de
urgência urgentíssim a,e não vaiacontecernada de
pior enquanto obtem os esclarecim entos m ais
consistentes em relação às acusações que estão
sendo feitasa esse Juiz.

Sr. Presidente, não peço a rejeição, o que
deveria serde im ediato se julgássem os o que está
posto aqui.Quero que esta Casa,em nom e do bom
senso,do exam e criterioso da pauta que é analisada
aqui,estude esta questão,até que o Juiz Francisco
Falcão possa daros devidos esclarecim entos e até
com provarcientificam ente se está sendo vítim a de
um a arm adilha.

Sr.Presidente,nosso pleito é que,no m ínim o,
se adie portrinta dias.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
M agalhães)– Em votação o requerim ento.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
perm anecersentados.(Pausa)

Rejeitado.

Discussão do parecer,em turno único.
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL)–

Sr.Presidente,peço a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
M agalhães)–Paradiscutir,tem apalavraaSenadora
Heloisa Helena.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL.
Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente,Srs.Senadores,esta Casa poderia ter
exercitado um pouco a paciência e terdado,tanto a
este Plenário com o a várias entidades preocupadas
com o tem a,a oportunidade para que a pessoa que
estásendoavaliadanestem om entodêum aresposta
à opinião pública.

É m uito difícil e o debate não é de falso
m oralism o. Até sabem os que, infelizm ente, as
norm as da vida em sociedade de um a cultura
absolutam ente m achista estabelecem , com
naturalidade, determ inadas experiências fora do
m atrim ônio.Portanto,o debate aquinão é de falso
m oralism o.O debate que deve acontecernesta Casa
deve ser em função de a necessidade de um dos
critériosfundam entaisparaocupaçãodestecargoser
exatam ente a reputação ilibada,e esse senhor,neste
m om ento,está totalm ente com prom etido,de acordo
com asdenúnciasfeitas.

Todos os Senadores receberam um a
representação.Há um arquivam ento de um processo
feito pelo Vice-Procurador-Geral da República
justam ente no dia 02 de junho. Entretanto, a
avaliação que está sendo feita desse m aterialque
recebem os e que está sendo entregue aos
Senadorescom o se fosse o exem plo da boa conduta
dosenhorqueestásendoavaliado,oucom osefosse
a representação da inocência do m esm o,não é.

Estáclaroparaquem leuqueoarquivam entodo
processo foiviabilizado em função de o processo
estar invadindo a atribuição dada a outro órgão
m inisterial. Efetivam ente, o crim e que poderia ser
tipificado, o fato típico não foi avaliado nesse
processo que está sendo distribuído aos Senadores
com o se fosse a avaliação e o argum ento da
inocência.

Então, é fundam ental que esta Casa dê à
pessoa que está sendo m otivo de denúncia pela
im prensa em gerala possibilidade de se esclarecer
perante a opinião pública,e que possam os tam bém
ter um gesto de sensibilidade inclusive para dois
adolescentes,porque as respostas não foram dadas
nesta Casa.Porque S.Exªsequerse subm eteu ao
exam e de paternidade? Reputação ilibada não
significa, inclusive, m andar prender dois
adolescentes que estavam tentando falarcom o seu
paie foram presos pela Polícia Federal,no localde
trabalho do pai.

Então é isso que significa reputação ilibada? Não es-
toufalandodeoutrasaçõesmovidascontraessesenhorem
relaçãoaotráficodeinfluência,porexemplo.

Nestemomento,devemosteraserenidadedeproce-
deraodebateereceberesclarecimentosenãoem relaçãoà
motivação alegada aqui.O argumento usado para não ter
caracterizadoofatotípicoéodequeoSr.Falcãonãoestava
preocupadocom issoporquesabiaqueamãedascrianças
estaria cuidando delas.Portanto,ele não estava abrindo
mãodasuaobrigaçãocomo supostopai,porquejásabia
anteriorm ente que a m ãe estava cuidando m uito bem
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deseusfilhose que ascriançasnão estavam abandona-
das em algum a instituição de caridade.Em função
disso,eleseviunodireitodem andaraPolíciaFederal
prenderos dois adolescentes que queriam falarcom
ele e se viu no direito de negar-se a fazero exam e de
paternidade.

Portanto,entendem osque essa pessoa não tem
a reputação ilibada necessária para ocuparum cargo
que exige,m aisdo que tudo,independência suficiente
para agirconform e os rigores da leie não em função
dassuasconcepçõesculturais.

O SR. PRESIDENTE(AntonioCarlosM agalhães)
– Com a palavra o SenadorJosé Eduardo Dutra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA(Bloco/PT – SE.
Paradiscutir.Sem revisãodoorador.)–Sr.Presidente,
Srªs e Srs.Senadores,peço a palavra para encam i-
nharcontrariam enteàaprovaçãodoindicado,atépelo
fato de tersido o Senadorque levantou a questão na
sabatina do Dr.Francisco Cândido de M elo Falcão.

Eu tinha em m ãos a representação da Procura-
doradaRepúblicanoEstadodePernam buco;nãolios
trechos da representação; apenas registreique as
acusaçõeseram escabrosas.Não liostrechosporque
poderia parecerque eu estava entrando no m érito e já
fazendoum juízodevalorsobreaveracidadedasacu-
sações.M as,já que a Constituição estabelece que
cabe ao Senado Federalsabatinarosindicadospara
oSTJeexige“reputaçãoilibadaenotóriosaberjurídi-
co”para exercero cargo,a sabatina deverá servir
com oum averificaçãodecom oocandidato,principal-
m ente para um cargo de m agistrado do SuperiorTri-
bunalde Justiça,se com porta em determ inados m o-
m entos e com o deve se com portarem relação a te-
m asde m aiortensão.

O prim eiro m otivo pelo qualvou votarcontra a
proposição:os Senadores presentes à sabatina são
testem unhasda form a com o o Dr.Falcão reagiu à re-
presentação m ovida contra ele pela Procuradora.A
form a que ele encontrou para se defenderfoiatacar
de form a absolutam ente absurda, deselegante e
inadm issívelna boca de um m agistrado que se pro-
põe a ocuparum a vaga no SuperiorTribunalde Justi-
ça.Optou pordesqualificara Procuradora da form a
m aisvilpossível,dizendo que ela não estava em per-
feitousodesuasfaculdadesm entais–edaíparapior.

Então,independentem ente do que esteja escri-
to na representação e independentem ente da deci-
são do Subprocurador-Geralda República ao arqui-
vararepresentaçãoporm otivosm eram entetécnicos,

com o fezquestão de frisara Senadora Heloisa Hele-
na,aform acom queosabatinadosecom portoudian-
tedessaquestão,porsisó,param im ,seriasuficiente
paravotarcontraele.M asexisteoutroaspecto.E tem
de ficarregistrado que o fato de alguém estarsendo
vítim a de um a ação de paternidade não pode serim -
peditivo para que ele venha serM inistro do Superior
Tribunalde Justiça.Qualquerum de nós está sujeito
a isso.O que tem os que levarem consideração são
os pontos dessa representação,com base no que
disse o Dr.Francisco Cândido de M elo Falcão Neto
na sabatina,que nos dêem elem entos para julgarse
aquela representação é apenas um delírio ou se há
algum a ligação com a realidade.

Um dos pontos,independentem ente de análise
m aiordasacusaçõesem si,dá indício de veracidade
àquilo que já foidito.É o de que a ação de paternida-
de não estava prosperando na Justiça de Pernam bu-
co em função da influência que o Juiztinha no Tribu-
nal.E um a inform ação dada pelo próprio sabatinado
dá credibilidade a essa perspectiva.A ação de inves-
tigação de paternidade foiim petrada em novem bro
de 1998.Contudo,conform e disse o Dr.Falcão,na
Com issão,ele só foicitado – e não estou falando do
julgam ento,da tram itação ou da ação – em m aio de
1999.Aífica a pergunta:esse ponto reforça ou não a
convicção de que havia um a influência no Tribunal
para que a ação não prosperasse pelo fato de o acu-
sado serjuiz?

Para concluir,Sr.Presidente,quero retom arum
tem a introduzido pelo SenadorRoberto Freire quan-
do da discussão em torno do nom e do Sr.Arm ínio
Fraga.O que significa inserirna Constituição a exi-
gência de “reputação ilibada”para ocuparum cargo,
sejadePresidentedoBancoCentral,sejadeM inistro
do Suprem o,seja de M inistro do STJ? Será que é
sim pleshonestidade? Ora,a exigência de honestida-
deéparaqualquercargopúblico.O Constituinteinse-
riuoconceitodereputaçãoilibada–eatéfizum acon-
sultasobreoassuntoparaqueaCom issãodeConsti-
tuição, Justiça e Cidadania pudesse trabalhar em
cim a do verdadeiro significado desse conceito,por-
que creio que não pode serm eram ente o significado
quetrazo“Aurélio”–e,seesserequisitofoiestabele-
cido pelo Constituinte,é necessário que o Senado
Federal,ao analisaros nom es dos candidatos a es-
sescargos,leve em consideração osaspectosapon-
tados.

Sr.Presidente,Srªs e Srs.Senadores,pelos
m otivos expostos,voto contra a indicação do nom e
do Sr.Francisco Cândido de M elo Falcão Neto para
M inistro do STJ.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
M agalhães)– Concedo a palavra à nobre Senadora
M arinaSilvae,posteriorm ente,aosSenadoresPedro
Sim on e CarlosW ilson.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC.Para
discutir.Sem revisão da oradora.)– Sr.Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, econom izareiargum entos,
pois m uitos já foram frisados pelos que m e
antecederam . Contudo, não é dem ais repetirm os
alguns deles.Porexem plo:do critério instituído pela
Constituição Federal, de que para ocupar
determ inadas funções, com o a que estam os
discutindo no m om ento, são necessários dois
pré-requisitos:“notório saber jurídico” e “reputação
ilibada”. Exatam ente esses devem estar em
discussão no m om ento em que estam os a dar a
palavra final sobre as indicações feitas pelo Sr.
Presidente da República. Não considero que seja
um procedim ento correto nem que tenha reputação
ilibada um ser hum ano adulto – não digo nem na
condição de juiz – que trate um adolescente que o
procura da m aneira com o tem sido denunciada.Se
dois adolescentes o procuraram ,induzidos ou não a
dizer que ele é seu pai, buscando um
esclarecim ento da verdade,fazendo algum tipo de
abordagem ,o correto,para um a pessoa adulta,que
tenha reputação ilibada,seria abordar as crianças
de form a adequada e tom arsatisfação com pessoas
adultas, e não cham ar a polícia para que
prendessem os garotos. Isso causa seqüelas
psicológicas que podem ser irreversíveis para
criançasem processo de form ação.

Portanto,só essa postura diante de adolescen-
tes,de pessoas que não estão preparadas nem físi-
ca nem em ocionalm ente para se defender,do m eu
ponto de vista com o m ãe,com o professora,com o
pessoa,com o cidadã com um ,já o desqualifica para
a função para a qualestá sendo indicado,pelo se-
guinte m otivo,Sr.Presidente:com o se sentiria um
jovem que porventura viesse a dependerda decisão
desse juiz em últim a instância,num a causa sem e-
lhante? Sentir-se-ia em condições com pletam ente
inadequadas,porque com certeza o critério da neu-
tralidade axiológica,que m uitos dizem existir,não
existe.Tanto não existe que ele foitom ado de pai-
xões na sabatina feita pelos Srs.Senadores e,ao
invés de assum ira postura de um m agistrado,des-
qualificou a pessoa que estava encam inhando o pro-
cesso,cham ando-adelouca.Louca,porquê,Sr.Pre-
sidente? Porque é um a m ulherque teve um filho e,
quando se tem um filho,clinicam ente,a m ulherpode
seracom etida de um a alteração física e em ocional

que se cham a psicose puerperal,que pode sercom -
pletam ente reversível.No entanto,pelo preconceito,
pela form a apaixonada,já tom ando sua defesa pró-
pria,ele a desqualifica,cham ando-a de louca.Para
m im ,cham ardeloucaum am ulherem estadodealte-
raçãopsicológicaem funçãodeum partotam bém jáo
desqualifica para assum ira função para a qualestá
sendo indicado.

Com o se sentiria um a m ulherque porventura ti-
vessepraticadoalgum danonesseestadopuerperal?
E aleidizqueasm ulheresacom etidasdessaanom a-
lia,praticandoalgum danoàsuasaúdeouàsaúdede
alguém , não devem sofrer penalidades, porque é
um a alteração que não depende de sua vontade,de
sua racionalidade.Se depender desse juiz,ele irá
condená-la de louca,independentem ente de ela ter
suasaúderecuperada,com oéprevistoclinicam ente.

Sr.Presidente,ainda considero outro aspecto,
igualm ente levantado pela Senadora Heloisa Hele-
na:não se trata aquide fazerm os um discurso m o-
ralista.Terum filho fora do casam ento ocorre,inclu-
sive o Presidente François M itterrand teve a gran-
deza de reconhecerum filho assim .Q uando se tem
um filho de relações extraconjugais,penso que é
digno assum i-lo,dando-lhe todo o atendim ento ne-
cessário.

Concluindo,queria dizer que a form a correta
neste caso é a investigação,e não a hum ilhação da
m ãe,não a hum ilhação das crianças,não a desqua-
lificação leviana daquela que está im petrando a cau-
sa contra a pessoa cuja indicação está sendo deba-
tida aqui.

Sr.Presidente,questiono tam bém o notório sa-
berjurídico.A DrªEliana Calm on passou do prim eiro
para o segundo grau porconcurso.Esse outro,não.
Ela foiaté bem sincera,dizendo que até precisou de
se articular politicam ente.No entanto,no caso do
nosso indicado,ele não foinem para o prim eiro nem
para o segundo graus porconcurso público.Ele en-
trou porinterm édio do cham ado quinto constitucio-
nal,dispositivo pelo qualadvogados podem assum ir
a função de juiz independentem ente de concurso
público.Poracaso,com o advogado ele foicausídico
de um a grande causa? Não.Tem algum a obra publi-
cada que dem onstre o notório saberjurídico? Não
tem .

Portanto, do m eu ponto de vista, há duas
questões a serem encam inhadas:a prim eira,a da
reputação ilibada,e a segunda,do notório saberju-
rídico.Teresvaziado a Vara de processos da qualfez
parte quando era juiznão lhe dá o notório saberjurídico.
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No m ínim o,pode lhe dara condição de bom adm i-
nistrador.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
M agalhães)– Concedo a palavra ao SenadorPedro
Sim on.

O SR. PEDRO SIMON (PM DB – RS. Para
discutir.Sem revisão do orador.)– Sr.Presidente,
veja V.Exªcom o a Casa está sofrendo preocupações
sériaspeloseuprocedim ento.Perdoe-m eV.Exª,m as
o fato de se reunirem Com issõesao m esm o tem po,o
fato de se decidirem apressadam ente as questões e
o fato de, nesse dia, term os corrido m uito para
participarde várias outras Com issões que estavam
reunidase tam bém dessa Com issão,para tentarm os
votar ao m esm o tem po, fizeram com que isso
ocorresse,Sr.Presidente.

Entendo,com preendo e o nobre Presidente
da nossa Com issão sabe disso; m as S. Exª foi
forçadoafazeralgoquenãoficabem :interrogar,ao
m esm o tem po,quatro candidatos a m em bros do
SuperiorTribunalde Justiça.Em prim eiro lugar,foi
um a atitude hum ilhante para os candidatos. O
cidadão passa a vida inteira esperando poraquele
m om ento.Foijuiz,desem bargador,preparou-se,e
agora vive o m om ento m ais feliz,m ais im portante
de sua vida:sentar-se em frente aos Senadores
para se subm eter a um a sabatina. O Senador
Bernardo Cabral,que foiPresidente da Com issão,
sabe disso.E o que aconteceu? Estavam presentes
quatro candidatosao cargo de M inistro do Superior
Tribunalde Justiça no m esm o dia,com questões
com pletam ente diferentes. Ocorreu a sabatina por
atacado.

Estava presente um a senhora, vivendo o
m om ento histórico e significativo de sera prim eira
m ulher conduzida ao Tribunal, e m ais três outros
candidatos.Não tivem os o tem po necessário para
debater, discutir, analisar e concluir. Esse debate
travado aqui e agora, com essa profundidade,
poderia tersido realizado na Com issão.A proposta
feitaaquipelaSenadora,quefoirejeitada–nãoseise
acertam os ao rejeitá-la;talvez tivesse sido m elhor
aprová-la –, poderia ter sido apresentada na
Com issão.Só que S.Exªnão estava lá e ninguém
teve essa idéia,porque tudo foim uito corrido.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
M agalhães)– V.Exªestava na Com issão?

O SR. PEDRO SIMON (PM DB – RS)– Estava.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos

M agalhães)– Porque não propôs?

O SR. PEDRO SIMON (PM DB – RS)– Porque
não tenho a com petência de V.Exªnem da Senadora
Em ilia Fernandes.Sou apenasoitenta e um avos.

O SR. PRESIDENTE (AntonioCarlosM agalhães)
– Se tivesse proposto,V.Exª,que é tão bom Senador,
certam ente não estaria fazendo crítica à Instituição.

O SR. PEDRO SIMON (PM DB – RS)– Estou fa-
zendo crítica à Instituição e entendo que é um direito
m eu.A Instituição decidiu sobre quatro m em brosdo
SuperiorTribunalde Justiça no m esm o m om ento.
O utros Senadores e eu correm os para terpresença
láeaqui,afim devotaraquielá.Agora,vem osoque
está acontecendo.Este é um problem a sério.Com o
vam osvotar? De repente,vam osbrincarcom a hon-
radeum jovem quem eparecedefam íliatradicional,
com petente e sério? Não tenhonadacontraele,eva-
m osdizer“elenãovai”?Darem ossatisfaçãoaoquefoi
levantado aqui– e é verdade – com relação ao seu
com portam ento?

Ele não foifeliz na Com issão.Não lhe deram
chance,poisele teria condiçõesde esclarecerm elhor,
m as,na rapidez com que precisou falar,não foifeliz.
Ele não tinha de trazera argum entação da Procurado-
ra.Ela não estava em jogo,não estava em juízo.Cor-
rem os,porque era necessário.O Senador Eduardo
Suplicytelefonou para a Procuradora,que disse:“Não
sou louca coisa nenhum a,estou certa;tive um proble-
m aquandotiveum filho”.Tudoissofoifeitoàspressas,
atabalhoadam ente,porque havia o tem po contra nós.

Estam osvivendoaquium casom uitosério–per-
doem -m e.Estam osdeliberandosobreum futurom em -
bro do Superior Tribunal de Justiça, filho de um
ex-M inistro brilhante,com um a carreira brilhante.M as
o caso é sério.Perdoe-m e,m asnão estam osbrincan-
do.

M uito obrigado.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT – RS)
– Sr.Presidente,peço a palavra pela ordem .

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos M aga-
lhães)– Concedo a palavra a V.Exª.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT –
RS.Pela ordem .Sem revisão da oradora.)– Fuicita-
da pelo SenadorPedro Sim on e talvezporV.Exª.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos M aga-
lhães)– V.Exªnão foicitada.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT – RS)
– Sr.Presidente,gostaria apenas de esclarecerque
eu não estava na Com issão de Constituição,Justiça
e Cidadania,porque não sou m em bro dessa Com is-
são.Não fiz essa argüição.Não fiz esse questiona-
m ento.Não apresenteitalvez esse requerim ento na-
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queleâm bito,porque não faço parte da Com issão de
Constituição,Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
M agalhães)–SenadoraEm iliaFernandes,oSenador
Pedro Sim on disse isso.

Agradeço o esclarecim ento de V.Exª.

O SR. CARLOS WILSON (PSDB – PE)– Sr.
Presidente,peço a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
M agalhães)– Concedo a palavra a V.Exª.

O SR. CARLOS WILSON (PSDB – PE.Para
discutir.Sem revisão do orador.)– Sr.Presidente,
Srªs e Srs.Senadores,fuidesignado Relator da
indicação do Juiz Francisco Falcão para M inistro
do SuperiorTribunalde Justiça.Q uando chegava
à Com issão de Constituição,Justiça e Cidadania,
fuiprocurado pelo Senador José Eduardo Dutra,
que m e dizia ter recebido um a representação de
um a Procuradora Regional da República, Dr.ª
Arm anda Soares Figuêiredo,que dizia respeito à
recusa do Juiz Francisco Falcão a fazerum teste
de DNA para reconhecim ento de paternidade de
possíveisfilhos.

O SenadorJosé Eduardo Dutra,visto que se
tratava de um a situação inusitada, de tam anha
gravidade, jam ais antes discutida nesses cinco
anos em que estam os na Casa, considerou
conveniente que se tivesse,antes da interpelação,
da sabatina ao Juiz Francisco Falcão, um a
conversa com S. Exª, participando-o da
representação que recebem os.

Conversei,então,com o JuizFrancisco Falcão,
e disse-lhe que S.Exªdeveria antecipar-se e explicar
com m uita clareza e transparência a situação,pois
ela não era única. S. Exª não era o único a ser
questionadocom relaçãoàpaternidade,aoexam ede
DNA.

S.Exªpodenãotercolocadoofatodeum aform a
m uitofeliznareunião.Em um adeterm inadahora,para
se defender,procurou m ostrarque se tratava de um a
questão pessoalda Procuradora contra S.Exª.E a
questãonãoeraessa.A questãoeraseS.Exªsehavia
negado a fazero exam e de DNA,o exam e de paterni-
dade,ou não.

O Juiz disse que existia tram itando na Justiça
um a solicitação para que S.Exªfizesse o exam e de
DNA e que assum ia o com prom isso de,com o juiz e,
m aisdoqueninguém ,tendoaobrigaçãoderespeitara
lei,quandoassum isseadeterm inação,fariaoexam e.

Hoje,S.Exªm eprocurounogabineteepediu-m e
que o levasse ao Presidente do Senado, Senador
Antonio CarlosM agalhães,a quem entregou um a car-
ta,historiandotodaasuacarreira.Nasaída,oSenador
Antonio CarlosM agalhãesperguntou-lhe porque ain-
da não havia feito o exam e de DNA.

Essasquestões,porenvolverem a vida daspes-
soas,poderiam bem serdiscutidasem sessãosecreta.

S.Exªm ediziaaindahojeque,antesdoatualca-
sam ento,teve um filho de um outro relacionam ento e
que reconheceu a paternidade desse filho.S.Exªdis-
se:“Se eu tenho a grandeza,o caráterde reconhecer
um filho,não vou deixarde reconhecerdois ou três.
M asessaquestãoépuram entepessoaldaProcurado-
ra Regional da República, de Pernam buco, a Drª
Arm anda Figuêiredo”.

Cabe a m im ,com o Senadorda República,e co-
nhecendo o JuizFrancisco Falcão há m aisde 20 anos
– S.Exªestudou na Faculdade de Direito de Recife e
m oranom esm oprédioqueeu,nacidadedeJaboatão
dosGuararapes,em Pernam buco–,possoatestarpe-
rante m eusParesque se trata de um hom em de repu-
tação ilibada.

Sr.Presidente,édestam aneiraqueencam inhoa
votação.

O SR. JADER BARBALHO (PM DB – PA)– Sr.
Presidente,peço a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (AntonioCarlosM agalhães)
– Concedo a palavra a V.Exª.

O SR. JADER BARBALHO (PM DB – PA.Para
discutir.Sem revisão do orador.)– Sr.Presidente,Srªs
e Srs.Senadores,intervenho neste debate porum a
questão de justiça.Entendo,em prim eiro lugar,que a
indignaçãoapresentadapelosSenadoresJoséEduar-
do Dutra,Heloisa Helena e M arina Silva,em tese,é
procedente.Evidentem ente,causa profunda indig-
nação im aginarum m agistrado que se recusa a re-
conhecerseusfilhos.Não só porserum m agistrado,
m asa recusa da paternidade causa indignação.Por
isso m esm o,não desejo fazerreparosde ordem m o-
ral,que m otivaram as Senadoras,inclusive a nossa
ilustre colega do Rio G rande do Sul.

À prim eira vista,a indignação é proceden-
te.M as,Sr.Presidente,tendo tom ado conhe-
cim ento da reunião na C om issão de C onstitui-
ção,Justiça e C idadania e com a obrigação de
Líder do PM D B nesta C asa, interessei-m e
pelo assunto.Falou-se que o juiz não tem re-
putação ilibada.Sr.Presidente,alguém faz
carreira pública durante 28 anos, ocupando
diversos postos na Adm inistração, com o
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advogado,com o juiz,ocupando todos os car-
gos no seu Tribunal – corregedor, vi-
ce-presidente,presidente –,e,em poucosdias,tem
sua im agem liquidada.M as,para fazervida pública,
há que se correro risco.Isso está ocorrendo com o
Dr.Falcão neste m om ento.

Foidito que o Dr.Falcão,pela sua influência,
travou a ação da Justiça.Estou aquicom um m an-
dado de citação,Sr.Presidente,da Com arca de Ja-
boatão dos Guararapes, em Pernam buco. Esse
m andado é de 26 de abril.A ação,segundo o Sena-
dor José Eduardo Dutra,ingressou no finaldo ano
passado.A citação é de 26 de abril;e,em 14 de
m aio,S.Exªfoicitado.Antes,tentou-se,m as S.Exª
estava ausente em um a viagem de serviço a Brasília.
Não houve recusa à citação, Sr. Presidente, m as
contestação à ação,que deixou de sersegredo de
justiça para serpública porreferir-se à honra de pes-
soa que tem o nom e em apreciação no Senado.Ti-
nha S.Exªo direito ao segredo de justiça que os fa-
tos acabaram porrevogar.Hoje,passou a serpública
essa ação de paternidade.

Na contestação,Sr.Presidente,S.Exªinform a
ao Juiz que tem um outro filho fora do casam ento e
que não se negou a reconhecê-lo.Ao final,S.Exª
disse que,se a Justiça o declararpai,adm ite,inclusi-
ve na petição,pagara pensão,Sr.Presidente.Está
escrito na contestação.

Sr.Presidente,é profundam ente estranho que,
depois de quase 18 anos,esta ação de paternidade
ingresse na Justiça de Pernam buco exatam ente no
m om ento em que o Dr.Falcão foiescolhido para ser
M inistro do SuperiorTribunalde Justiça.

Portanto,Sr.Presidente,em nom e da Liderança
do PM DB nesta Casa e com o Senadorda Repúbli-
ca,não quero absolutam ente participar de um ato
de injustiça.Não quero fazerjulgam ento da m otiva-
ção pela quala Procuradora Regionaldo Tribunal
em Recife m oveu esta ação.Não entro neste m érito,
Sr.Presidente,até porque a Procuradoria-Geralda
República rejeitou,porque foiincapaz de conduzir
juridicam ente pelo cam inho adequado.Ela não tinha
com petência para tale deveria terfeito a represen-
tação, se a considerava justa, exatam ente para
quem deveria fazê-lo.

Portanto,nestes autos,Sr.Presidente,não se
encontra nenhum argum ento,nem com relação à re-
putação ilibada,nem quanto ao preparo intelectual
do indicado.E creio,Sr.Presidente,que,se o Sena-
do da República se m otivasse poressa “Batalha de

Itararé” pessoalcontra o indicado,estaria,em pri-
m eiro lugar, ferindo o dispositivo da Constituição,
estabelecido em Dos Direitos e Garantias Funda-
m entais,de se fazero prejulgam ento de alguém que
está respondendo a um processo que apenas se ini-
cia e que o Senado da República não tem o direito
de encam par.

Poroutro lado,Sr.Presidente,seria um a des-
consideração ao Tribunalda 5ªRegião,sediado em
Recife,que,porunanim idade,indicouoDr.Francis-
co Falcão;tam bém o seria ao Presidente da Repú-
blica.Porúltim o,seria um absurdo o Senado da Re-
pública aprovar considerações desta ordem ,que
nãoprovam absolutam entenadacontrao indicado.

Poressas razões,Sr.Presidente,recom endo à
Bancada do PM DB nesta Casa que vote favoravel-
m ente ao nom e indicado.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL– PI)– Sr.Pre-
sidente,peço a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos M aga-
lhães)– Concedo a palavra ao SenadorHugo Napo-
leão.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI.Para dis-
cutir.)– Sr.Presidente,Srªse Srs.Senadores,penso
que, se estivéssem os, neste instante, tratando de
apreciaro nom e de um m agistrado que fosse relapso
nosseusdeveres,que faltasse com suasobrigações,
que tivesse acusações de sentenças obtidas de for-
m a ilegal;se,pelo m enos,suasdecisõesfossem va-
zadas em português inadequado ou sem o conheci-
m ento do vernáculo,então,estaríam os cobertos de
razão em adiarou rejeitaro nom e do Dr.Francisco
Falcão.

O que se vê? Nada disso.Não há nada que de-
sabone a conduta de um m agistrado que está postu-
landosuaindicação,juntoaoSenadoFederal,em M ensa-
gem do Presidente da República,em term osconstitucio-
nais,deacordocom alegislaçãoem vigornoPaís.É isso
quetem osdeverificar.A situaçãopessoaldeS.Exª,nas-
cida de um segredo de justiça que afinalveio à tona,em
nadapodeperturbaradecisãoqueaCasavaitom ar.Não
tem osodireito,sobpenadeserm osrealm entecriticados,
de julgaraprioristicamente ou de dardecisõesque não te-
nham oforodeum conhecimentomaisprofundo.

Ora,oassunto,jáventiladoaquipordiversosSenado-
res,tem napalavradeS.Exªamaisveementecontestação,
negando qualquertipo de relação am orosa e de
natureza sexual.O fato em siteria ocorrido – se
existente – há 19 anos.Esperaram -se 19 anos
para trazê-lo à tona neste m om ento em que o m a-
gistrado tem seu nom e subm etido ao S enado.
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Creio que,com relação ao episódio ocorrido na Pro-
curadoria da República,no Estado de Pernam buco,
já houve um a m anifestação definitiva pelo arquiva-
m ento,da parte da Procuradoria-Geralda República
em Brasília,porinterm édio do Dr.Flávio Giron,Sub-
procurador-Geral.Parece-m e que nada que envolva
a questão pode sertraduzida,transferida ou trans-
posta para um a decisão do Senado,que deve pren-
der-se às razões constitucionais e legais que em ba-
sam a sua decisão.

Poressarazão,tranqüilam ente,nãotenhonada
a censurar e, com o o voto é secreto, não direi,
absolutam ente,que vou decliná-lo,m as de m inhas
palavras todos já perceberam que,a m eu juízo,não
podem os estar prejudicando a vida pública, não
apenas de um cidadão, m as, sobretudo, de
instituições a que ele serviu e ainda haverá de servir
pelo bem do País.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO)– Sr.Presidente,peço a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
M agalhães) – Concedo a palavra ao Senador
Eduardo Siqueira Cam pos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, creio que
praticam ente o que havia de m ais im portante para
serdestacado já o foipelos Líderes JaderBarbalho,
Hugo Napoleão e CarlosW ilson.

No entanto, ainda m e restava um a últim a
preocupação quanto ao fato aquilevantado de que
não teria sido analisada a representação devido a um
defeito de legitim idade no localonde a representação
fora devidam ente protocolada.Não é o que diz o
relatório enviado a esta Casa. Existem , sim ,
desdobram entos com relação à pensão,ao uso do
nom e de fam ília, que são atribuições do Poder
Público estadual.

Veja,Sr.Presidente,que está escrito,entre os
argum entos que fundam entam a decisão do
Subprocurador-Geralda República,que,quanto às
notícias de crim e de am eaça, de sonegação de
estadodefiliaçãoedecom unicaçãofalsadecrim eou
de contravenção, entrou-se no m érito. Isso está
devidam ente analisado. S. Exª, em basando seu
parecer,afirm a que não foidem onstrada na narrativa
a tipificação objetiva do delito,não havendo com o
prosperar a notitia criminis. Refere-se o
Subprocurador a cada um dos pontos atacados,
dando sem pre a m esm a decisão de que não estão

nos autos provas que em basem qualquer decisão
que faça prosperara notitia criminis.

Quero retirardos Srs.Senadores a im pressão
dequeessaaçãoseriaanalisada,sefossenovam en-
te protocolada em foro adequado,porterhavido ape-
nas um vício com relação à esfera devida de poder
para analisaros atos de um m em bro de um Tribunal
RegionalFederal.

Há que se falarainda,Sr.Presidente,dos 10
anosem queS.Exªestevecom om em brodoTribunal
Federalde Recursos e tam bém na condição de seu
Presidente.Nãohácom oseatacaronotóriosaberju-
rídico e a conduta ilibada de um hom em que,em toda
sua vida pública,m ereceu apenas um a representa-
ção dessa natureza e,com o já foim encionado,não
teve tem po para aceitara condição de se subm eter
ao exam e de paternidade perante o PoderJudiciário,
já que foinoticiado da representação apenasno m ês
de m aio.

Portanto,Sr.Presidente,que fique esclarecido
tam bém queentrounom éritooSubprocurador,oqual
analisou aspeçasda representação,com o aquiestá
m ostrado,e,definitivam ente,não deu prosseguim en-
to à notitia crim inis.

Portanto, Sr. Presidente, julgo-m e em total
condição de exercero que determ ina a Constituição:
aprovaro nom e do em inente indicado pelo Senhor
Presidente da República.

M uito obrigado.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr.
Presidente,peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
M agalhães)–Tem apalavraoSenadorRom eroJucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Para
discutir.Sem revisão do orador.) – Sr.Presidente,
Srªs e Srs.Senadores,participeida discussão na
CCJ que argüiu o Juiz Francisco Falcão, e,
diferentem ente do que foidito aqui,discutim os na
Com issão esta questão.Eu e os outros Senadores
que estavam lá ouvim os o Juiz textualm ente dizer–
com o disse tam bém na sua defesa,cujo processo
tram itanaJustiçadePernam buco–quesecurvariaà
decisão judicial e acataria os filhos se ficasse
com provado que eram seus.

O que pode acontecer com esta votação de
hoje? Se não aprovarm oso seu nom e para M inistro e
am anhã ficar provado que ele não é o pai das
crianças, estarem os aniquilando um a carreira
brilhante.Se ficar com provado que é o pai,ele já
disse textualm ente que assum e a paternidade,com o
aliásjá fezem outra situação antesdo casam ento.
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Portanto,o que se discute aqui,efetivamente,
não é a paternidade desses filhos. O que se
questiona hoje tem conotação política:ingressa no
M inistério Público extem poraneam ente e, m ais do
que isso,depois que foiindicado para o Superior
Tribunalde Justiça.

Não quero aqui novam ente colocar os
argum entos que foram postos pelo Senador Jader
Barbalho e por outros Senadores, m as quero
estranharque essa ação só tenha vindo a público
depois que o Juiz Francisco Falcão foiindicado para
M inistrodoSTJ.Essaaçãonãoveioapúblicoquando
ele assum iu a Presidência da 5ª Região. Surge,
agora,pelasm ãosdeum aprocuradoraquenãotinha
atribuições para tal, com o foi dito pelo M inistério
Público Federal,exatam ente no m om ento em que ele
é indicado e tem seu nom e aprovado.

Sr. Presidente, não tenho dúvida. Vou votar
favorávelao JuizFrancisco Falcão.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr.
Presidente,peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
M agalhães)– Com a palavra o SenadorJosé Jorge.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE.Para discutir.
Sem revisão do orador.)– Sr.Presidente,Srªse Srs.
Senadores, com o Senador do Estado de
Pernam buco,sendo o indicado um pernam bucano,
Juiz Federalno nosso Estado há m uitos anos,eu
gostaria tam bém de darm eu depoim ento.Conheço
o seu trabalho e o considero um dos m elhores
juízes federais de Pernam buco. Sua indicação foi
justa, e lam ento o que está acontecendo. M as o
problem a será resolvido e m uito bem resolvido.
Espero que os com panheiros votem favoravelm ente
ao JuizFrancisco Falcão.

Qualquerum de nós pode terum processo na
Justiça,sem que isso vá contra nossa reputação.A
reputação será considerada ilibada ou não quando o
processoforconcluído.Terfilhosforadocasam entoé
um a questão m uito polêm ica. M uitos hom ens
públicos passaram por situação sem elhante e
reconheceram essesfilhosna Justiça.

Sr.Presidente,gostaria de ressaltaro conheci-
m ento jurídico do Juiz Francisco Cândido de M elo
Falcão Neto,que está há 10 anosno TribunalRegio-
nal Federal de Pernam buco, do qual foi vi-
ce-presidente e presidente.Ele ingressou pelo quinto
constitucionaldos advogados,m as isso não querdi-
zerque tenha um nívelde conhecim ento inferioraos
dem aisjuízes.Considero que o JuizFrancisco Falcão
tem as condições necessárias para ser M inistro do

STJ,tanto do ponto de vista ético quanto do conheci-
m ento.Nós pernam bucanos ficaríam os m uito honra-
dosem tê-lonoSuperiorTribunaldeJustiça,em Brasí-
lia,representando o nosso Estado,dando prossegui-
m ento à sua carreira de hom em público.M uito obriga-
do.

O SR. LUIZ ESTEVÃO (PM DB –DF)–Sr.Presi-
dente,peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos M aga-
lhães)– Com a palavra o SenadorLuizEstevão.

O SR. LUIZ ESTEVÃO (PM DB – DF.Para dis-
cutir.Sem revisão do orador.)– Sr.Presidente,Srªs e
Srs. Senadores, apenas trago m ais um adendo a
esta discussão,principalm ente no que se refere ao
saberjurídico e às qualidades m orais do Juiz Fran-
cisco Cândido de M elo Falcão Neto.

Desta vez,a lista elaborada pelo STJpara três
vagas não contem plou três indicados para cada
vaga;pelocontrário,foium dosprocessosm aissele-
tivos da história do SuperiorTribunalde Justiça,já
que,para três vagas,aprovaram -se apenas cinco
nom es.Evidentem ente,ninguém conhece m elhora
vida do m agistrado do ponto de vista de sua atuação
no PoderJudiciário do que seus próprios pares e
aqueles do STJ que,ao incluirseu nom e nesse pro-
cesso altam ente seletivo,evidentem ente não escolhe-
riam para acolhercom o colega alguém que não tives-
se saberjurídico e qualidadesm orais.

Daía razão do m eu voto a favorda indicação do
m agistrado Francisco Cândido de M elo Falcão Neto.

O SR. PRESIDENTE (AntonioCarlosM agalhães)
– Em votação.

O SR. NEY SUASSUNA (PM DB –PB)–Sr.Pre-
sidente,peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (AntonioCarlosM agalhães)
– Com a palavra o SenadorNeySuassuna.

O SR. NEY SUASSUNA (PM DB –PB.Sem revi-
sãodoorador.)–A BancadadaParaíbatam bém apoi-
aráonom edoindicado,m aseuealgunsoutrosSena-
dores estam os tentando votare o sistem a está trava-
do,Sr.Presidente.

O SR. PRESIDENTE (AntonioCarlosM agalhães)
–Háum defeitonopainel,ejáreclam eiàáreacom pe-
tente.Colocarem os urna para que aqueles que ainda
não votaram possam fazê-lo.

O SR. NEY SUASSUNA (PM DB –PB)–Sr.Pre-
sidente,estou tem eroso de que a prim eira relação do
painelnão tenha a totalização,e aítodos teriam que
votarna urna.

(Procede-se à votação.)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
M agalhães) – Votaram SIM 38 Srs. Senadores; e
NÃO,9.

Houve 1 abstenção.

Vãosercontadosagora osvotosda urna.

Tendo em vista o problem a do painel,vam os en-
cerraressasvotaçõese prosseguirem osam anhã.

OsPresidentesdasCPIsconvocam osm em bros
para um a reunião agora.Am bas estão convocadas?
Então,para am basCom issões.

A CPIsobre Sistem a Financeiro não está convo-
cada.

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM AS
SRAS. E SRS. SENADORES:

Artur da Távola – Geraldo Cândido – Roberto
Saturnino – JaderBarbalho – Luiz Otávio – Roberto
Freire – Rom eu Tum a – Francelino Pereira – M auro
M iranda – M aguito Vilela – José Fogaça – Pedro Si-
m on – Lúcio Alcântara – Luiz Pontes – Ney Suassuna
– Luzia Toledo – Hugo Napoleão – G eraldo Althoff
– Antonio Carlos Valadares – José Eduardo Dutra –
M arina Silva – Lúdio Coelho – Ram ez Tebet– Juvên-
cio da Fonseca – José Roberto Arruda – CarlosPatro-
cínio – Leom arQuintanilha – M oreira M endes.

O SR. GERSON CAMATA (PM DB – ES)– Sr.
Presidente,peço a palavra pela ordem .

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos M agalhães)
– V.Exªtem a palavra pela ordem .

O SR. GERSON CAMATA(PM DB – ES.Pela or-
dem .Sem revisão do orador.)– Sr.Presidente,obser-
vam os aqui,até com constância,que alguns com pa-
nheirossesentem assoberbadospelasconstantesreu-
niõesde CPIrealizadassim ultaneam ente com asnos-
sassessõesde plenário e,àsvezes,com ostrabalhos
norm aisdascom issões.

Ireipediratodososcom panheiros,principalm ente
aosque m aisreclam am ,que apóiem um projeto de re-
solução de m inha autoria que tram ita nesta Casa.Dizo
projeto que CPIsó pode funcionarsexta-feira,à tarde,
sábado,dom ingo e segunda-feira,na parte da m anhã,
para que não se sobreponha ao trabalho norm alda
Casa.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos M agalhães)
– Nota-se que V.Exªé m uito favorávelàsCPI.

O SR. GERSON CAMATA(PM DB –ES)–Exata-
m ente.As CPIs irão trabalharsem prejudicaro anda-
m ento norm aldas m atérias na Casa,funcionando às
sextas-feiras,na parte da tarde,aos sábados,aos do-
m ingose àssegundas-feiras,na parte da m anhã.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos M agalhães)
– Votaram SIM 59 Srs.Senadores;e NÃO,16.

Houve 1 abstenção.

Total:76 votos.

Aprovado o nom e do Dr.Francisco Cândido de
M elo Falcão Neto.

Seráfeitaadevidacom unicaçãoaoPresidenteda
República.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos M agalhães)
–A Ordem doDiaestáencerradaeorestantedam até-
riaficatransferidoparaam anhã,levando-seem contaa
pane do paineleletrônico.

São osseguintesositenscuja apreciação é adia-
da:

– 5 –

PARECER Nº 304, DE 1999
(Votação secreta)

Discussão,em turno único,do Parecernº304,de
1999,da Com issão de Constituição,Justiça e Cidada-
nia,Relator:SenadorLúcio Alcântara,sobre a M ensa-
gem nº122,de1999(nº672/99,naorigem ),atravésda
qualo Presidente da República subm ete à deliberação
do Senado o nom e do DoutorPaulo Benjam in Fragoso
Gallotti,Desem bargadordoTribunaldeJustiçadoEsta-
do de Santa Catarina,para exercero cargo de M inistro
do SuperiorTribunalde Justiça,na vaga decorrente da
aposentadoria do M inistro Rom ildo Bueno de Souza.

– 6 –

PARECER Nº317,DE 1999
(Votação secreta)

Discussão,em turno único,do Parecernº317,de
1999,da Com issão de AssuntosEconôm icos,Relator:
SenadorGeraldoAlthoff,sobreaM ensagem nº120,de
1999 (nº665/99,na origem ),através da qualo Presi-
dente da República subm ete à deliberação do Senado
o nom e do SenhorM ércio Felsky,para exercero cargo
de Conselheiro do Conselho Adm inistrativo de Defesa
Econôm ica–CADE,doM inistériodaJustiça,com m an-
dato de 2 anos.

– 1 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 9, DE 1999

Discussão,em turno único,do Projeto de Leida
Câm aranº9,de1999(nº4.812/98,naCasadeorigem ),
deiniciativadoPresidentedaRepública,quedispõeso-
bre as norm as gerais para perda de cargo público por
excesso de despesa e dá outrasprovidências,tendo
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Pareceres da Com issão de Constituição,Justi-
ça e Cidadania,Relator:SenadorFrancelino Pereira,
sob nºs:

– 173,de 1999:1º pronunciam ento:(sobre o
Projeto),favorável,com votos contrários do Senador
Am irLando,e,em separado,dosSenadoresAntonio
CarlosValadarese José Eduardo Dutra;e

– 254,de 1999:2ºpronunciam ento:(sobre as
Em endas nºs 1 a 4,de Plenário),pela rejeição,com
votoscontráriosdosSenadoresRoberto Freire,José
Eduardo Dutra e Jefferson Peres.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
M agalhães) – Passa-se, agora, à apreciação do
Requerim ento nº299,de 1999,de urgência,lido no
Expediente,para o Projeto de Resolução nº62,de
1999,queautorizaaUniãoeoEstadodoPiauí,com a
interveniência do Banco do Estado do PiauíS.A.,da
Caixa Econôm ica Federale do Banco Centraldo
Brasil,a realizarem operação de crédito no âm bito do
Program a de Incentivo à Redução do SetorPúblico
Estadualna Atividade Bancária.

Em votação o requerim ento.

As Srªs e os Srs.Senadores que o aprovam
queiram perm anecersentados.(Pausa.)

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr.
Presidente,quero apenasconsignaro voto favorável
do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
M agalhães)– O SenadorHugo Napoleão e o PFL
votam favoráveis.

Aprovado.

A m atéria a que se refere figurará na Ordem do
Dia da segunda sessão deliberativa ordinária,nos
term osdo art.345,inciso II,do Regim ento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
M agalhães) – Passa-se, agora, à apreciação do
Requerim ento nº300,de 1999,de urgência,lido no
Expediente,para o Projeto de Resolução nº63,de
1999,que autoriza a Prefeitura M unicipalde Itajubá a
contratar operação de crédito com o Banco de
Desenvolvim ento de M inas Gerais S/A – BDM G,no
valorde R$ 1.865.000,00 (hum m ilhão oitocentos e
sessenta e cinco m ilreais)destinando-se osrecursos
àsobrasde infra-estrutura urbana do m unicípio.Será
votado apósa Ordem do Dia.

Em votação o requerim ento.

As Srªs e os Srs..Senadores que o aprovam
queiram perm anecersentados.(Pausa.)

Aprovado.

A m atéria a que se refere figurará na Ordem do
Dia da segunda sessão deliberativa ordinária,nos
term osdo art.345,inciso II,do Regim ento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
M agalhães)– Volta-se à lista de oradores.

Concedo a palavra ao SenadorM aguito Vilela
pelo prazo de 5 m inutos.

O SR. MAGUITO VILELA (PM DB – GO.Para
um a breve com unicação.Sem revisão do orador.)–
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, fiz um a
prom essa a m im m esm o e assum ium com prom isso
com opovogoianodequedenunciariatantasquantas
vezes fossem necessárias, aqui da tribuna, os
acidentesde trânsito ocorridosem Goiás,em função
do péssim o estado de conservação das estradas
federais. Aqui estive em três oportunidades para
relataro núm ero de pessoas m ortas em Goiás nos
finaisde sem ana,em função do descaso do Governo
Federal para com as estradas federais do m eu
Estado.

No últim o fim de sem ana,o feriado prolongado
provocou,nasrodoviasfederaisde Goiás,4 m ortese
m ais 22 feridos,inclusive na BR-060,um a rodovia
quase intransitável, que corta todo o sudoeste
goiano.A m anchete do principaljornalde Goiás diz:
“Acidentesem BR m atam 4eferem 22,apenasnesse
final de sem ana”. Toda sem ana, venho aqui
denunciartaisfatos.No últim o finalde sem ana,perdi
um a grande am iga,e o seu m arido está,até hoje,em
estadodecom a,devidoaum acidenteprovocadopor
buracosnasestradasfederaisde Goiás.

Sr.Presidente,já em três oportunidades estive
aqui,repito,falando de outras 12 m ortes;12 vidas
ceifadasnasestradasfederaisdeGoiásem trêsfinais
de sem ana. Neste ultim o finalde sem ana, quatro
pessoasm orreram e22ficaram feridas.QueGoverno
é esse? Um Governo incapazde dotarde recursoso
M inistério dosTransportespara dim inuiro núm ero de
acidentes em virtude de buracos nas estradas,
principalm ente de Acreúna a Santa Rita do Araguaia,
passando porRio Verde,Jataí,M ineiros,Portelândia,
Perolândia.Todo finalde sem ana m orrem de 3 a 4
pessoas,fora o grande núm ero de feridos.Já não sei
m aiso que falarao povo do sudoeste goiano.Não sei
m aiso que dizerdesta tribuna com relação ao estado
dessasrodoviasfederais.TenhoprocuradooM inistro
dosTransportes,que alega sem pre falta de recursos;
tenho insistentem ente pedido à equipe econôm ica do
Governo que tenha m ais sensibilidade porque são
m uitasasvidasque estão sendo ceifadastodo fim de
sem ana na m inha região.
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Vejo o esforço hercúleo de um país salvando
pingüins que estão m orrendo nas beiras das praias
em razão da contam inação por óleo ou gastando
fortunas para salvarum a baleia,e observo,apenas
na m inha região, que m uitos conterrâneos m eus
m orrerem todo fim de sem ana,m as não percebo o
esboço de qualquerreação da equipe econôm ica,do
GovernoFederal,doM inistériodosTransportesoudo
DNER.É realm ente um a situação constrangedora.
Talvez eu tenha de deixarde irà m inha cidade,à
m inha região,em virtude desses acidentes que lá
acontecem todososdias–inclusive,oprincipaleditor
do jornalFolha do Sudoeste teve sua esposa m orta
em um acidente e ele e seu filho estão em estado de
com a.Não seicom o fica a sensibilidade do Governo
e da sua equipe econôm ica. Vou pedir à equipe
econôm ica, ao Diretor Presidente do DNER, ao
M inistro dos Transportes que dêem um a explicação
ao povo do Sudoeste goiano, que dêem um a
explicação ao povo do Estado de Goiás sobre as
m ortesque ocorrem todo finalde sem ana.No últim o,
m orreram três ou quatro e 22 pessoas ficaram
feridas.E ninguém tom a um a providência!

Fuiverificar in loco a situação.Realm ente,é
im possível transitar em trechos dessas rodovias
federais no Estado de Goiás. E vem os um órgão
com ooDNER,quetem prédiosem aisprédiosnoRio
de Janeiro, prédios e m ais prédios em todas as
capitaisdestePaís,prédiosem aisprédiosem m uitas
cidades,inclusive na m inha cidade de Jataí,onde o
DNER tem um prédio suntuoso com dezenas e
dezenas de funcionários.Porque existe um órgão
com oesse?Existeum órgãoDNER gastandofábulas
e m ais fábulas,existe o M inistério dos Transportes,
e não se resolvem esses problem as tão pequenos,
tão sim ples:taparburacos e recapearrodovias.

Toda sem ana vireià tribuna até que o Governo
Federal,a sua equipe econôm ica,o M inistério dos
Transportes e o DNER tom em providências com
relaçãoàsestradasfederaisdeGoiás.Enquantoeles
não as tom arem , estarei aqui denunciando. Vou
pegarosnom esde todasasvítim aspara enviá-losa
esses órgãos que m encionei a fim de eles fique
sabendo quais as pessoas que m orreram em
acidentes provocados pela m á conservação das
estradasfederaise pela absoluta falta de sinalização.
Se não são capazes de taparburacos,im aginem se
serão para sinalizarasrodovias!

Infelizm entetenhodefazeressadenúnciaevou
continuarinsistindo nesse assunto porque sou fielao
povo goiano,sou fielao povo brasileiro.Espero que,
em determ inado m om ento, em um lam pejo de

sensibilidade,os órgãos federais responsáveis pela
m anutenção das estradas possam atender aos
nossos apelos e, com o conseqüência, inúm eras
vidas deixem de sersacrificadas neste País porfalta
deconservaçãoesinalizaçãonasestradasfederais.

M uito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Maguito
Vilela, o Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Carlos Patrocíno, 2º
Secretário.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT – RS)
– Sr. Presidente, peço a palavra para um a breve
com unicação.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Concedo a palavra à em inente Senadora Em ilia
Fernandes para um a breve com unicação, por 5
m inutos.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT – RS.
Para um a breve com unicação. Sem revisão da
oradora.) – Sr.Presidente,Srªs e Srs.Senadores,
querem os m anifestar nossa solidariedade e
reconhecim ento a um evento que se realizou neste
Paíse que consideram osdo m aisalto significado.

Trata-se do IIICongresso Nacionalde Profissio-
nais,a56ªSem anaOficialdaEngenharia,daArquite-
tura e da Agronom ia.O Conselho Federalde Enge-
nharia,Arquitetura e Agronom ia,que representa 27
Crea em todososEstadosda Federação e 32 entida-
des nacionais se reuniram em Natalpara o evento.
Em nom ede764m ilprofissionaisdaáreatecnológica
brasileira,publicaram um m anifesto que dirigem aos
governantes,às forças vivas da nacionalidade e ao
conjunto da Nação para reafirm arseu ideário e susten-
tarsua profissão de fé noscom prom issosque m antêm
e honram com a sociedade brasileira.

Leio o m anifesto,Sr.Presidente:

O Sistem a Confea/Crea

² Porcrernos princípios éticos,nos ide-
ais dem ocráticos e nos postulados da Justiça
com o referências fundam entais para que,
qualquerque seja o país,possa serdigno do
respeito dos dem ais povos e nações do m un-
do;

² Poracreditarno Brasil,conhecersuas
potencialidadese saberda dignidade,dasne-
cessidadese dosanseiosde sua população;

² Por consciência sociale política ple-
na de que esse m esm o povo, historicam en-
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te,m asem especialnasúltim asquatro déca-
das e m uito particularm ente nesta que se
finda,tem sido vítim a de governos e gover-
nantes erráticos, descom prom issados com
o País e,com o conseqüência,tem sido tam -
bém vitim ado pela postergação dos verda-
deiros interesses nacionais, pela exclusão
sociale econôm ica e pela negação de seus
direitoshum anose de cidadania;

² Pela realidade inconteste de que os
profissionais de engenharia, arquitetura,
agronom ia, geologia, geografia e
m eteorologia, representados pelo Sistem a
Confea/Crea, conhecem m uito bem esse
trágico espectro econôm ico,sociale político
que infelicita a m aioria dosbrasileiros;

² Pelo fato de que esses profissionais,
com o agentes que transform am idéias em
tecnologia, produtos serviços e riquezas
com suas atividades diretam ente ligadas à
valorização da cidadania e à qualidade de
vida da população, interagindo nos
segm entos produtivos, nas relações entre
capital e trabalho, na pesquisa, na
educação, na agricultura, na indústria, no
saneam ento,na m ineração,na habitação e
em vários outros cenários, constatam no
cotidiano de trabalho os resultados
indefensáveis e nefastos das políticas
públicas que estão-nos condenando ao
retrocesso e ao caos.

O Sistem a Confea/Crea há m uito vem
não apenas denunciando esse estado de
coisas e seus m ais notórios responsáveis,
m as tam bém vem oferecendo alternativas
para saneá-los e solucioná-lo em todos os
âm bitos de atuação dos seus profissionais,
de cujo trabalho resulta a form ação de
aproxim adam ente 70% do PIB nacional.

M as,independentem ente de todas as
sugestões de características pontuais, o
Sistem a Confea/Crea tem defendido, sob
ponto de vista m ais am plo,um a visão orgâ-
nica do Estado e da Nação,a urgente ado-
ção de um novo m odelo de desenvolvim en-
to,novas diretrizes de política m acroeconô-
m ica e redefinição em ergencialdas políticas
públicas vigentes, direcionando-as, funda-
m entalm ente, para a valorização social do
serhum ano e o fortalecim ento da cidadania.

Essas propostas, evidentem ente, pas-
sam pela solução e pelo resgate do nívelde

vergonha a que já chegaram os velhos pro-
blem as de sem pre,ou seja,a saúde,a edu-
cação,o transporte,a habitação,a fom e,a
m iséria e,sobretudo,o desem prego que,por
assum irníveis de verdadeira catástrofe soci-
aljá transcende as m eras estatísticas econô-
m icas,para am putara dignidade do povo e
sentenciaro destino de m ilhões de brasilei-
ros.

Em que pesem nossos esforços,toda-
via,na esteira do neoliberalism o,da globali-
zação e da subalternidade,continua a serre-
inante o im pério do m ercado,adorado com o
“bezerro de ouro”pela incom petência e sub-
serviência dos responsáveis pelos destinos
do País.Persistem ,tam bém ,o com prom eti-
m ento da soberania nacional,a alienação da
econom ia,o poderhegem ônico das bancas
nacionale internacionale dos interesses em
curso,enquanto a grande m aioria da popula-
ção brasileira tenta “colherm igalhas no fes-
tim dospoderosos”.

E essa ordem vigente,que hoje já am e-
aça a própria estabilidade das instituições,é
sem pre m antida e fortalecida sob osescapis-
m os retóricos dos incapazes,que só enxer-
gam um único m odelo de desenvolvim ento –
o que eles escolheram – com o o m ais ade-
quado para o Brasilou, m ais exatam ente,
para a concretização dos interesses estrate-
gicam ente colocados.

Diante disso,o Sistem a Confea/Crea,à
luz das conclusões do seu IIICongresso Na-
cionalde Profissionais e 56ªSem ana Oficial
de Engenharia,da Arquitetura e da Agrono-
m ia,quando,m ais um a vez,através de nova
Carta Estatutária,dá testem unho de sua per-
m anente escola de renovação e se reestrutu-
ra para responderàs dem andas dos profissi-
onais,das instituições e,acim a de tudo,aos
seus com prom issos com a sociedade,reafir-
m a sua m issão institucionale seu ideário,
propondo e defendendo para o Brasil um
novo Projeto de Nação para o Século XXI.

Projeto este que contem ple o desenvol-
vim ento econôm ico,aliado e voltado para o
desenvolvim ento sociale, por conseguinte,
para todososbrasileiros.

Para tanto,considerando os fatores po-
líticos e psicossociais m ais agravantes do
m om ento;considerando que um a nação se
constróiou se reconstróia partirdo espírito
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do seu povo,do respeito à legitim idade dos
princípios,da integridade e capacidade da-
queles que têm a m issão,não apenas de
em preendê-la,m as de torná-la realidade,o
Sistem a Confea/Crea e os profissionais da
área tecnológica brasileira exigem que esse
novo Projeto da Nação adote,com o prim ei-
ros passos,o expurgo e a elim inação dos
escândalos no âm ago do Governo e no ven-
tre do Poder.

Que prom ova o restabelecim ento da
transparência,da decência e da honra com o
resgate do espírito de brasilidade do seu povo,
da dignidade nacionale da am pla participação
da sociedade civilnasdecisõesnacionais.

O Sistem a Confea/Crea sustenta,
reivindica e perfila a convicção e a
cam inhada para um novo Projeto de
Nação,que possa contarcom governantes
honrados, com petentes e com a
credibilidade para gerir e dar um destino
para o Brasil, em parceria e consonância
com a vontade e os esforços de todos os
brasileiros".

Sr. Presidente, esse é o testem unho de um
espírito crítico diante da realidade,um exem plo de
cidadania e, principalm ente, um cham am ento ao
povo, principalm ente àqueles m ais pobres, aos
desem pregados, aos m ais hum ilhados inclusive
diante de toda essa onda de corrupção e
im punidade.

Ao afirm arem que um a Nação se constróiou se
reconstróia partirdo espírito do seu povo,eles dão,
sem dúvida,um testem unhodefé,deesperançaede
força na parceria do Governo com os governantes e
com todososbrasileiros.

Era o registro que queria fazer,
congratulando-m e com o Conselho Federal de
Engenharia,Arquitetura e Agronom ia deste País,por
essa bela dem onstração de espírito crítico e cívico
que elesdão à Nação brasileira.

M uito obrigada.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB – RJ)– Sr.

Presidente,peço a palavra para um a breve com unica-
ção.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)– Con-
cedo a palavra ao SenadorArturda Távola,para um a
breve com unicação.V.Exªdispõe de 5 m inutos.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB – RJ.Para
um a breve com unicação.Sem revisão do orador.)– Sr.
Presidente,SrªseSrs.Senadores,orádioéum veículo

de grande im portância,em bora de relativam ente baixo
status culturalno Brasil,não em função do trabalho de
grande parte dos radialistas,m as pelo fato de que ele
não recebe e não m erece a atenção na m edida da sua
im portância,da sua penetração.

O rádio é um grande form adorde padrões.O rá-
dio form a padrõesestéticos.O rádio form a padrõesno
tocante ao conhecim ento da inform ação.O rádio tem
um caráterdelazer,tem um caráterdeinform açãodes-
portivaeviveum aperm anentetensãoentreum gênero
populista de transm issões radiofônicas e ao m esm o
tem po um a tendência popular– não populista efetiva-
m ente – de levaras grandes teses,as grandes idéias
para o conhecim ento da população.Aliás,a m eu juízo,
nenhum veículo de com unicação tem a im portância do
rádio nesse particular,quando existem m ediadores,ou
seja,com unicadores,capazes de efetuaressa transi-
ção,buscara inform ação,m asbuscara inteligência da
notícia,tersim plicidade suficiente para falarà popula-
ção,levaros padrões m usicais,culturais brasileiros ao
níveldasgrandesperiferias.O rádio é,portanto,a m eu
juízo,um instrum ento indispensávelde com unicação,
m uito pouco considerado com o tal.

Poressa razão,desejo fazeraquium a saudação,
aproveitandoestetem po,aum radialistaqueestáafazer
50anosderádio.Trata-sedoradialistaHaroldodeAndra-
de,um paranaense que com eçou no rádio do Paraná,e
hám aisde30anosestánorádiodoRiodeJaneiro,sendo
líderde audiência no seu horário habitualde nove horas
ao m eio-dia,todososdias.

HaroldodeAndradeéarepresentaçãodeum pa-
drãoquereúneum sentidoéticocultural,noquefaz,as-
sociado a um a capacidade de serpopularsem populis-
m o,de sersim ples sem serbanal,de levardistração,
hum or, conhecim ento, cultura, inform ação e debate
com pessoasqualificadas,a fim de que osassuntosque
estejam na ordem do dia do Paístenham um a form a de
ventilação,tenham um a form a de contradita.E o faz de
m aneiram agnífica,sem baixaronível,deadotarapostu-
radosensacionalism ooudooportunism osensacionalista,
que é quase a m esm a coisa,ou,ainda,do populism o
desenfreado.

Haroldo de Andrade é,portanto,um m arco e um
sím bolo na radiofonia brasileira.Alguém que perm ane-
ce 50 anos à frente de um m icrofone e ao finaldesse
tem po – com eçou m uito jovem – continua com talento,
com vigor,com disposiçãodiária,prestaum incom ensu-
rável e quase indefinível serviço à com unidade,
atendendoaoqueé,naessência,arazãopelaqualorádio
éum aconcessãoparaousodeum serviçopúblico.É ser-
viçopúblicolevarainform açãotraduzidadem odosim ples,
acessívelepopular,levarodebate,levarpadrõesdecultura
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brasileira,sobretudo da riquíssim a cultura popular,e
fazê-lo com elevado teorde qualidade no uso do idio-
m a,de qualidade na escolha dostem as.Curiosam en-
te,um espectro radiofônico,graças à libertação da
censura que conseguim osna Constituição de 88,de-
term inou um aviltam ento da fala radiofônica,um avil-
tam ento dos tem as,a entrada no escabroso,no gro-
tesco,no escatológico,no duplo sentido.No m om en-
to em que inúm erasem issorasde rádio buscam este
cam inho para a popularidade – é necessária a au-
diência –,Haroldo de Andrade segue sendo,com o
sem pre foi,sério,ao m esm o tem po bem -hum orado,
ao m esm o tem po capaz de com andarum program a
de trêshoras,que atinge no Rio de Janeiro – apenas
noRiodeJaneiro–cercade800aum m ilhãodepes-
soasa cada dia.Essa é um a responsabilidade social.
Essaéum aresponsabilidadequenãopodeserlarga-
dadem ão.Ele,aoserassim ,com osem prefoi,equili-
brado,sério,com petente,consegue a liderança de
audiência exatam ente para desm entir as teses de
que é a baixa qualidade norm alm ente aquilo que o
povo deseja.

Saúdo,portanto,os50 anosde rádio de Haroldo
de Andrade com o quem saúda um hom em de cultura,
um literato,um hom em dejornal.Parecequenosm eios
de com unicação estranham ente estabeleceu-se um a
hierarquia:revistaém aisim portante,depoisvem jornal,
depois vem televisão,depois vem rádio,o que é um a
evidente deform ação.O rádio capilariza inform ação,
leva-aàsperiferiase,portanto,tem um papelrelevante,
tão relevante quanto qualqueroutro,e possivelm ente
m ais, porque fala para um a população que quase
nunca tem acesso a esses m eios que são
consideradososm eiosnobresda im prensa.

É,portanto,um laborde alta qualidade e eu não
poderia deixar de trazer à tribuna do Senado o
respeito poresse profissionalno m om ento em que
com pleta 50 anosde atividadesininterruptasno rádio
brasileiro.

Era o que eu tinha a dizere agradeço a atenção
de V.Exª

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Concedo a palavra ao em inente SenadorIrisRezende.

O SR. IRIS REZENDE (PM DB – GO.Pronuncia
o seguinte discurso.) – Sr.Presidente,Srªs e Srs.
Senadores, a reform a tributária é, hoje, um a
exigênciadasociedadebrasileira.É sobapressãoda
sociedade, inconform ada com o atual e injusto
sistem a tributário,quevão avançando asdeliberações
doCongressoNacionalsobreotem a.Nom om ento,o
Projeto de Reform a Tributária tram ita na Câm ara dos
Deputados; em breve, chegará ao Senado. Esta

Casa terá que se posicionar sobre o assunto. É
oportuno,pois,levantá-lo e discuti-lo.

Ao m eu ver,Sr.Presidente,acim a do grande
núm ero de questões fiscais específicas que terem os
dedebater,devepairarum avisãounificadorasobrea
reform a tributária:a de que ela deve se darsob o
signo da dem ocratização. Sim , o País necessita
urgentem ente de um avanço inovadorna form a da
conquista da dem ocracia tributária.Um a talreform a
significará o fortalecim ento do pacto dem ocrático que
o Brasiljá abraçou no sentido político.Agora,há que
estendê-lo ao âm bito da econom ia.

Porque,Sr.Presidente,o sistem a tributário que
hoje tem os contraria nossas m elhores aspirações
dem ocráticas.Eleoprim eocidadãocom um com um a
legislação ardilosa,que parece construída sobre a
base da desconfiança m útua entre cidadãos e
Estado.Issorepresenta,portanto,oinversodoarque
se deve respirarnum pacto dem ocrático.A estrutura
de im postos que aí está asfixia as pequenas
em presaseoassalariado,m asabrebrechasquesão
aproveitadas pelas grandes em presas para não
cum prirem seu dever fiscal.Onerando a produção
brasileira, o sistem a tributário gera desem prego,
sem eando injustiça social.

Finalm ente,a atualestrutura tributária solapa a
Federação no sentido m aisantidem ocrático possível,
ao deixarosm unicípiosem extrem a indigência fiscal.
O Poder Público local,dessa form a,fica de m ãos
atadas frente às dem andas das populações, que,
com osabem os,vivem noM unicípioantesdeviverem
no Estado ou na União.

Sr.Presidente,estám aisdoqueclaro,hoje,que
nossa tributação prejudica desnecessariam ente a
produção,travando o desenvolvim ento econôm ico.
São tributos em cascata, encarecendo o produto
nacional,que precisa com petir cada vez m ais em
escala global. São tributos, sobretudo,
excessivam ente com plexos.Na verdade,tem os um
em aranhado de leis e norm as que desestim ulam o
produtor, incentivam a sonegação e a corrupção,
em purrandoosagenteseconôm icosparaaeconom ia
inform al.

É incalculávelo núm ero de em pregosperdidosem
virtudedessaopressãofiscalquepuneaatividadeprodu-
tiva.A passagem para a inform alidade significa perda de
qualidadenosem pregosgerados.A com plexaredetribu-
tária,ao propiciara sonegação,sabota o próprio sistem a,
prejudica o PoderPúblico,que,com isso,perde receitas.

A sonegação e a evasão fiscal,que ocorrem em
proporçõesgigantescas,sãoocertificadodefinitivoda
falência do atual sistem a tributário. O recente
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depoim ento do Secretário da Receita Federal,nesta
Casa,a propósito dessa questão,foiesclarecedore es-
pantoso.Declarou ele que existe no País um volum e
totalde rendasda ordem de R$825 bilhõesque esca-
padoalcancedaReceitaFederal,nãorecolhendotri-
butosfederais.Certam ente,partedessevolum eées-
tim ulada a fugirdo deverde pagarim postospela pró-
pria com plexidade do sistem a. M as, grande parte
dessa sonegação é fruto de m ecanism os antidem o-
cráticos gerados pelas atuais leis,as quais,ao m es-
m o tem po em que pressionam os pequenos agentes
econôm icos, deixam grandes brechas, exploradas
porequipes de especialistas e consultores,contrata-
dosa peso de ouro para evitaro pagam ento de tribu-
tos, favorecendo exatam ente as m aiores corpora-
ções.

Segundo o Secretário da Receita Federal,dos
100 m aiores pagadores da CPM F,em 1998,48 jam ais
declararam Im posto de Renda;dos66 m aioresbancos,
28 não pagaram tributos;m etade das 530 m aiores
em presas do País não cum prem suas obrigações
com a Receita,recorrendo àstaisbrechaslegais.

Sr. Presidente, se o perfil de tributação e
arrecadação exige reform a urgente, tam bém é
verdade que a m aneira de partilharos im postos no
âm bito federaltam bém requerreform asprofundas.É
preciso um novo pacto dem ocrático a favor dos
m unicípios,que,a partir da Constituição de 1988,
vêm assum indo m ais e m ais atribuições e encargos,
sem a contrapartida dosrecursos.

É interessante lem brarque todo esse arcabou-
çolegalsobreoqualosPoderesPúblicosm unicipais,
estaduaise federalse assentam e se estribam é ain-
da da época do arbítrio,em que procuravam os dita-
dorestrazeràssuasm ãostoda ou quase toda a ren-
da nacional,ficando osEstadose osM unicípiossub-
jugados ao PoderCentral,perm anentem ente jungi-
dos à vontade deste,não podendo eles se insurgir
contra asregraspelo poderestabelecidas.

Pressionadospelascarênciasdo povo e desfavo-
recidos pela atualdivisão tributária no seio da Federa-
ção,os M unicípios vêm travando um a brava luta.Em
grande núm ero deles surgiram program as exem plares
deatendim entoàsnecessidadessociais.O PoderPúbli-
colocalé,dentretodos,om aissensívelaessasdem an-
das,om aispropensoaum aefetivapráticadem ocrática.
Todavia,as adm inistrações das cidades estão falidas,
estão obrigadasa m endigarverbas,quando deveriam
estaraparelhadasdopontodevistafiscalparacum prir
suastarefase seusdeveres.

Essa situação,Sr.Presidente,Srªse Srs.Sena-
dores, tem provocado um a distorção, inclusive na

ação dos Parlam entares que com põem o Congresso
Nacional.Hoje,a ação de um Deputado não é m edida
pelosprojetosdeleiqueapresenta,nãoém edidapelo
desem penho nastribunasda Câm ara dosDeputados.
A ação,ovalordoParlam entarporesteBrasilaforase
m ede pelasm igalhasque consegue buscarnosM inis-
tériospara acalentara fom e e o desespero dosprefei-
tos m unicipais.É isso o que tenho visto no decorrer
das cam panhas. Quando um Deputado consegue
R$50m il,R$100m il,junto a um M inistério,para deter-
m inado prefeito,é recebido com flores e é reeleito.
Ninguém procurasaberqualfoioprojetodeleiqueele
apresentou para aprim oraro nosso arcabouço legal.
Assim as coisas vão acontecendo e o m undo político
se deteriorando na concepção do povo brasileiro.

O Sr. Casildo Maldaner (PM DB – SC)– Perm i-
te-m e V.Exªum aparte?

O SR. IRIS REZENDE (PM DB – GO)– Ouço o
aparte do nobre SenadorCasildo M aldaner.

O Sr. Casildo Maldaner (PM DB –SC)–Cum pri-
m ento V.Exªpelo pronunciam ento que faznesta tarde
em defesa do princípio federativo.É verdade que m ui-
tos daqueles que lutam para criarm elhores m ecanis-
m osem todosossetores,quando voltam àssuasba-
ses,não são aplaudidos.M asaqueles– conform e dis-
se V.Exª– que conseguiram R$50 m ilaqui,R$100 ali,
são recebidos com flores.Isso,na verdade,retira o
princípio federativo,quernosEstados,quernosM uni-
cípios.É lá nos M unicípios que acontecem as coisas
tododia.Nãoém aispossívelessenegóciodeédando
que se recebe,buscarrecursos daquie de lá.O Go-
verno Federaldeve cuidarda segurança nacional,da
soberania,e deixaraconteceras coisas do dia-a-dia,
aquilo que é atividade hum ana em todos os setores,
noscam poseconôm ico,socialecultural.Porqueque-
reracom panhartudo? Porque centralizar?

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio.Fa-
zendo soara cam painha.)– Nobre SenadorCasil-
do M aldaner,perm ita-m e interrom perV.Exªpara
que possam osprorrogara sessão porm ais5 m inu-
tos,a fim de que V.Exªpossa concluiro seu m ara-
vilhoso aparte,e o Senador Iris Rezende,o seu
discurso.

O Sr. Casildo Maldaner (PM D B – SC )–
M uito obrigado, Sr. Presidente. Senador Iris
R ezende,é o m om ento de fazercom que esse
direito à soberania,esse direito de as pessoas
exercerem as suas funções em todos os seto-
res aconteça cada vez m ais.O pronunciam en-
to de V. Exª tem um a dim ensão inestim ável
para as pessoas honradas,que sabem buscar
o bem e não querem andar de pires na m ão,
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que não querem m endigar.E V.Exª,Senador
Iris R ezende,é o protótipo disso.Cum prim en-
to V.Exª,com todo o respeito,porestaanáliseque
fazna tarde de hoje da tribuna do Senado Federal.

O SR. IRIS REZENDE (PM DB – GO)– M uito
obrigado,SenadorCasildo M aldaner,pelo aparte de
V.Exª,que veio valorizaro nosso pronunciam ento
nesta tarde.Um a questão que,com o eu dissee V.Exª
reafirm ou,é palpitante.A cidadania vaise com pletar
com a autonom ia dos M unicípios e dos Estados.O
PoderCentraldeve terobrigações m ais específicas
de segurança nacional,de coordenadorde políticas,
de aproxim ação dos Estados federativos. Não
podem os deixar a sorte do povo, m uitas vezes,
entregue à vontade de um secretário de assistência
social,que,pensando em se elegerdeputado federal
nas próxim as eleições,carreia os recursos para os
M unicípios da sua preferência.E os dem ais? E os
outros cinco m il M unicípios? Tem os que criar
condições para que os M unicípios tenham renda
suficiente para acudiràsnecessidadesdo povo.São
osprefeitose osvereadoresque sentem de perto as
dores,as angústias,as aflições do povo,que m uitas
vezesnão tem m eio de transporte,que m uitasvezes
não tem rem édio,que m uitas vezes não tem m édico,
que m uitas vezes não tem a estrada que perm ite o
escoam ento da produção. É o prefeito, então, que
precisa de recursospara acudiraosseusm unícipese,
conseqüentem ente, o povo sofrido do interior
brasileiro.

Sr. Presidente, os M unicípios precisam ver
reforçadas suas receitas fiscais, tanto as receitas
próprias com o as de transferência.Hoje,em m édia,
as gestões das cidades dependem ,em dois terços,
de transferências da União e dos Estados. Os
recursosprópriosvariam m uito.Porregião,em ordem
crescente, no Nordeste, representam 17,5% ; no
Norte, 19,7% ; no Centro-Oeste, 20,1% ; no Sul,
27,9% ;e,no Sudeste,39,2% .Um a nova estrutura
tributária e seus critérios de partilha na Federação
devem levarem conta essa grave diversidade.

Sr.Presidente,é im prescindívelque adotem os
novas bases para fundam entar a reform a tributária
que todos querem os.Essas diretrizes são:a sim plifi-
cação do sistem a;a am pliação da base arrecadadora;
o com bate à sonegação;a tributação progressiva e o
fortalecim ento dasfinançasm unicipais.

Um sistem a tributário m ais sim ples traria,com
certeza,inúm erasvantagensparaoPaís.Elepassaria
a serm elhorconhecido pelo contribuinte,suscitando,
entre este e o Fisco,m aiorconfiança e tranqüilidade.
Isso tam bém reduziria os espaços hoje abertos à so-

negaçãoeàcorrupção.Um conjuntodetributossim pli-
ficadoconduziriaàdim inuiçãodoím petodaguerrafis-
caljudicialque hoje ocorre em m atéria tributária e que
onera contribuintese PoderPúblico.Asem presasve-
riam aliviados os altos custos em que incorrem para
m anterserviçoscontábeis,fiscaise jurídicos.

Am pliarabasedearrecadaçãosignificaalteraro
perfildos tributos de m odo a alcançarum universo
bem m aiordecontribuintes.Com m enosbrechaslega-
is para a evasão fiscal,pode-se reduziros m ecanis-
m osdepressão.Com m enoresalíquotas,m aisem pre-
sasserão atraídaspara a form alidade.O próprio aper-
feiçoam entodosistem apossibilitariaum drásticocom -
bate à sonegação.

Os tributos progressivos devem serpriorizados.
É preciso fortalecero princípio de que quem ganha
m ais deve pagarm ais.Isso reforçaria a legitim idade
ética do novo sistem a.

A sim plicidade,o aum ento da base arrecadado-
ra,adim inuiçãodapressãotributária,aperspectivade
se reduzira sonegação e a m aiorlegitim idade ética
perm itiriam que se firm asse um verdadeiro pacto a fa-
vordo pagam ento de tributos em nosso País.Assim ,
um novo sistem a que seguisse as diretrizes aquiali-
nhadas,fruto de deliberação do Congresso Nacional,
dotadodeautoridadedem ocrática,ensejariaum avan-
ço na consciência de cidadania.Ele produziria resulta-
dos positivos tanto para os governos,que veriam au-
m entada a sua arrecadação,com o para oscontribuin-
tes,que teriam reduzida sua carga tributária.

O fortalecim ento das finanças dos M unicípios é
um a exigência dem ocrática e deverá contribuirpara o
restabelecim ento do equilíbrio no pacto federativo.A
este respeito tem existido um a elogiávelm obilização
dasbases,que resultou,recentem ente,na apresenta-
ção da Carta M unicipalista de Brasília.Este docum en-
to contém valiosas contribuições para a Reform a Tri-
butária.Dessa Carta,podem serdestacadas as se-
guintesreivindicações:

– com patibilização entre a estrutura tributária e
ascom petênciasde cada nívelde governo;

– am pliação da base de transferência constitucio-
nalparaosM unicípios,com definiçãodoscritériosgerais
de partilha de recursosno texto constitucional;

– alteração do conceito de taxas,de form a a per-
m itiro financiam ento de serviços urbanos a cargo do
PoderPúblico m unicipal;

–m anutençãodaautonom iadosM unicípiospara
tributar,assegurando o ISSQN com o com petência ex-
clusiva dosM unicípios,com aprovação de leicom ple-
m entar.
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Sr. Presidente, a retom ada da dem ocracia
form alfoium a grande conquista de nossa sociedade.
M as tem os de estendero conceito de dem ocracia,
conquistando a justiça tributária.

Aprofundaras conquistas é fazerum a reform a
tributária im pregnada de visão dem ocrática; é
defendero pequeno,o local,o m unicipal;é im porum
perfil tributário inteligente, eficaz; é defender,
sim ultaneam ente,um novo pacto,tendo porbase a
prosperidade econôm ica e a plena cidadania.

Prom ovam os esse novo pacto.Esta Casa não
há de faltarao Brasilnesta hora.

Sr.Presidente,m uito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)– Não

há m aisoradoresinscritos.
A Presidência com unica aos Srs. Senadores

que,na votação do M inistro Francisco Cândido de
M elo Falcão Neto,o resultado foio seguinte:

Votaram SIM 59Srs.Senadores;eNÃO,13Srs.
Senadores.

Houve 1 abstenção.

Feito o confronto da lista de votação eletrônica
com a lista da cham ada nom inal,verificou-se que os
Senadores G eraldo Althoff,M oreira M endes e José
Roberto Arruda já haviam votado no painel.
Portanto, fica este registro nos Anais, porque o
Presidente Antonio Carlos M agalhães havia
proclam ado resultado diverso.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)– Os
Srs. Senadores Ernandes Am orim e M arina Silva
enviaram proposições à M esa que, em face do
disposto no art.235,III,a,do Regim ento Interno,
serão lidasna próxim a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)– Os
Srs.Senadores Paulo Hartung,Ernandes Am orim ,
João Alberto Souza e Lúcio Alcântara enviaram dis-
cursos à M esa para serem publicados na form a do
disposto no art.203 do Regim ento Interno.

S.Exªsserão atendidos.
O SR. PAULO HARTUNG (PSDB – ES)– Sr.

Presidente,Srªse Srs.Senadores,o que m e trazà tri-
buna nestatardeéaadoçãodeum am edidaque,certa-
m ente,trará benefíciosaosm unicípiosbrasileiros.

A diretoria do Banco Nacionalde Desenvolvi-
m ento Econôm ico e Social(BNDES)aprovou a am pli-
ação do Program a de M odernização das Adm inistra-
çõesTributáriasM unicipais–PM AT.Agoraoprogram a
vaiapoiar,além de ações para viabilizara elevação
dosatuaisníveisde receita dosm unicípios,iniciativas
que visem a m elhoria da qualidade do gasto e o au-
m entodaeficiêncianasdem aisesferasdagestãom u-

nicipal.Passaassim acham ar-seProgram adeM oder-
nização da Adm inistração Tributária e da Gestão dos
SetoresSociaisBásicos,m antendo a sigla PM AT.

Com as m udanças,o PM AT vaiproporcionaraos
m unicípios possibilidades de atuarna obtenção de m ais
recursos estáveis e não inflacionários e na m elhoria da
qualidade e redução do custo praticado na prestação de
serviçosnasseguintesáreas:adm inistração geral,assis-
tência à criança e jovens,saúde,educação e geração de
oportunidadesde trabalho e renda.

Com o PM AT,o BNDES procura participarativa-
m ente do processo de reform a e aum ento do nívelde
eficiência fiscaldo Estado brasileiro.A carteira de pro-
jetos do PM AT atinge hoje o valorde R$150 m ilhões,
abrangendo cerca de 50 m unicípios.Com as altera-
ções aprovadas,esta carteira deverá aum entarsubs-
tancialm ente.

Ao longo da existência do program a já foram con-
tratadasoperaçõescom asPrefeiturasdeM anaus,Vitó-
ria,Rio de Janeiro,Fortaleza,Belém e Curitiba.Há ou-
trasoito operaçõesjá aprovadasque estão aguardando
autorização do Banco Centralpara serem contratadas.
Além dessas,existem na carteira da Área Socialdo
BNDES m ais 24 operações em análise ou aguardando
projeto,todas elas com perspectivas altam ente favorá-
veisquanto ao retorno do investim ento.

Dependendo dos investim entos que já tenham
sido realizadas pelas prefeituras antes da adesão do
PM AT,os benefícios esperados podem serbastantes
expressivos.Das operações em carteira no BNDES,
osacréscim osprojetadosdereceitaprópriavariam en-
tre 11,5% e 171,5% .Em m aisde 80% doscasoso in-
crem ento supera os50% .

Dentre asaçõesfinanciáveispelo PM AT am plia-
do destacam -se:o fortalecim ento da capacidade ge-
rencial,norm ativa,operacionale tecnológica da adm i-
nistração tributária e da gestão pública dos serviços
sociaisbásicos;e dem aisaçõesde natureza fiscalou
racionalizadoras do uso de recursos públicos
disponíveis nos governos locais.O program a
abrange ainda o desenvolvim ento e aperfeiço-
am ento de sistem as de inform ação,serviços e
processos voltados para o cum prim ento das
atribuições e com petências m unicipais estabe-
lecidas no âm bito do Sistem a único de Saúde –
SU S;do Estatuto da C riança e do Adolescente;
e da Leide D iretrizes e Bases da Educação.

O s recursos do P M AT poderão tam -
bém ser aplicados no acom panham ento
das obrigações tributárias, m axim iza-
ção do uso de recursos ociosos ou subu-
tilizados e elim inação de perdas,m elhoria
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da qualidade e da oferta desses serviços a um
m enorcusto;em registro,controle e gerencia-
m ento da execução do gasto público;em inform ati-
zação,incluindo aquisição e desenvolvim ento de soft-
ware;e em capacitação,treinam ento e aperfeiçoa-
m ento gerencial,técnico e de apoio operacional.

Podem ainda seraplicadosna realização de ser-
viços e estudos de natureza organizacional;adm inis-
traçãoderecursoshum anosedeserviçosgerais;ges-
tão de fundos públicos;tecnologia de prestação de
serviçose padrõesde custos;gerenciam ento de licita-
ções,contratos e processos adm inistrativos;registro
de preços,registrosfuncionale da folha de pagam en-
to;controle da evasão tributária;gerência e cobrança
de dívida ativa;controle de receitas e despesas e da
execução orçam entária,financeira,patrim oniale da
dívida pública.

O program a deverá tam bém prom overa coope-
raçãoperm anentedosm unicípiosentresi,com osres-
pectivosEstados,com órgãosdaAdm inistraçãoFede-
rale com a sociedade civilpara atuação conjunta,in-
tercâm bio de experiências,inform ações,cadastros e
form ação de redes sociais que racionalizem ,m elho-
rem eam pliem oatendim entoereduzam ocustounitá-
rio da prestação dosserviços.

OutroobjetivodoPM AT éam odernizaçãodaad-
m inistração pública voltada para iniciativas de desen-
volvim entolocalqueprom ovam capacitaçãoearticula-
çãodotecidoprodutivoegeraçãodetrabalhoerenda.

O “novo”PM AT,longe de pretendersolucionar
todos os problem as dos nossos m unicípios,é,certa-
m ente,um esforço para m inim izá-los,e,porisso,m e-
rece aplausos.

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB – RO)– Sr.
Presidente,Srªs.eSrs.Senadores,naagendadetraba-
lho do parlam ento,nesta década,em um a econom ia
cadavezm aisglobalizada,tem osaquestãodocustoda
seguridade sociale da legislação trabalhista.

A exem plo de outras questões estruturais,o en-
frentam ento desta questão tem sido adiado,contorna-
do.E prosseguim ossem condiçõesde com petição no
m ercado global.

Aíestá a m issão do FM I,defendendo osinteres-
sesdo m ercado financeiro m undial,para liberarnovos
dólares,destinados ao balanço de pagam ento.Com
suareceitadeajustefiscal,queim plicarecessãoede-
sem prego,exatam enteporquenãotem oscondiçãode
com petição.

Desem prego,quetem relaçãodiretacom ocusto
da seguridade sociale da legislação trabalhista.

Cada vezm ais,aspessoascom preendem isto.

Hoje,já não é heresia pregarum a reform a con-
sistente nestasquestões.

Até porque os avanços sociais em outras áreas
com pensam eventuaisreduçõesdosdireitostrabalhis-
tas,eaeficiênciadoEstadonaprom oçãodasegurida-
de social,é cada vezm aisquestionada.

SenhorPresidente,Senhorase SenhoresSena-
dores,hoje,asliderançassindicais,easliderançaspo-
líticas,tam bém dos trabalhadores,entendem que te-
m osque dim inuiro peso da seguridade sociale da le-
gislação trabalhista no custo da produção.

Neste sentido,apresento m odesta contribuição.

Apresento à discussão desta Casa,um Projeto
deleiqueconcedeisençãodecontribuiçãosocialpara
oprodutorrural,ealteraaalíquotadoFundodeGaran-
tia de Tem po de Serviço sobre a rem uneração de em -
pregadosrurais.

Na contribuição social,reduz a alíquota devida
sobre o totaldasrem uneraçõespagasaossegurados
que prestem serviçosa em pregadoresrurais,de 20%
para 1% .

Nestestem posdem oedaestável,poucoslucros,
e juros elevados,não há porque m anteralíquota tão
alta em folha de pagam ento.

Poroutro lado,m antém a contribuição proveni-
ente do faturam ento e do lucro,que é de 2% sobre a
receita bruta,ou 10% sobre o lucro líquido.

O Projeto tam bém reduz de 2% para 1 décim o
porcento,a contribuição do produtorrurale do pesca-
dor,sobre a receita bruta da com ercialização da sua
produção.

Estasatividades,na realidade,são praticam ente
de subsistência,e deveriam serassistidas.

Poroutro lado,em relação ao FGTS,quando se
tratarde em pregadorque exerça a função de produtor
rural,com o pessoa física ou em presa ruralou agrope-
cuária,reduzaobrigaçãodedepósito,de8% darem u-
neração paga,para 1% .

O projeto prevê ainda,nosdoiscasos,da redução
doFGTS edareduçãodaContribuiçãoSocial,adefinição
dadanaform adalegislaçãodoim postoderendaaoem -
pregadorque exerça função de produtorrural.

SenhorPresidente,Senhorase SenhoresSena-
dores,seique é um a contribuição m odesta para dim i-
nuiropesodocustoBrasil,m aséum abasedediscus-
são,e tem grande im pacto ao produtorrural.

Além disto, estas alterações, perm item condi-
ções de cum prim ento da lei.São valores possíveis e
serem cum pridos.E não valoresabsurdosà realidade
da atividade rural,que não são observados.

M uito obrigado.
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O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PM DB – M A)
– Sr.Presidente,Srªs e Srs.Senadores,no últim o
sábado,dia 5 de junho,transcorreu o Dia M undial
da Ecologia e do M eio Am biente.

Nesta fala,quero associar-m e aos que se preo-
cupam com aquestãodom eioam bienteeexternaral-
gum as observações,com o objetivo de colaborarna
reflexão que cabe fazerem face da im portância da
questão da ecologia e do m eio am biente para a vida
presente e futura do nosso País e da própria hum ani-
dade.

Não se trata de m anifestar sentim entos,diria,
poéticos.É fácile sugestivo fazerpoesia ao contem-
plarum apaisagem ,um fenôm enodanatureza,um ho-
rizonte m atizado pelas luzes do crepúsculo.Não se
tratatam bém devislum brarsituaçõespatéticasderea-
lidade que se acaba porforça da ação predatória do
hom em ,vestindo de nostalgia oshorizontesdo porvir.
Trata-se,sim ,de,lem brando a data,darm inha contri-
buição para aprim oraro que considero um a necessi-
dade fundam entalpara todo o brasileiro:tom arcons-
ciência da im portância da terra, da natureza e da ne-
cessidadedebem cuidá-la,paraquem antenhaeapri-
m ore sua beleza e continue a produzirosbensneces-
sáriosà sobrevivência.

No dia 19 de m arço de 1997,o Jornal do Brasil
publicou a “Carta da Terra”,ou os “18 M andam entos
do Planeta”. Transcrevo aqui três desses m anda-
m entos,porconsiderá-losabrangenteso suficiente para
sublinharagrandezadatem ática.Dizoprim eirom anda-
m ento:“Respeitaraterraetodavida.A Terra,todaform a
de vida e todososseresvivospossuem um valorintrín-
seco e têm direito ao respeito,sem levarem conta seu
valorutilitário para a hum anidade”.

No segundo,lê-se:“Cuidarda terra,protegendo
e restaurando a diversidade,a integridade e a beleza
dos ecossistem as do planeta.Onde houverrisco de
dano grave ou irreversívelao m eio am biente,um a
açãopreventivadeveseradotadaafim deevitarpreju-
ízo”.

E porfim o últim o m andam ento,que determ ina a
responsabilidade coletiva na m agna tarefa de utilizar,
trabalhar,conservaredesenvolverariquezanaturalda
terra.Diz esse derradeiro m andam ento:“Cultivar e
praticarum sentim ento de responsabilidade com parti-
lhada pelo bem -estarda Com unidade da Terra.Toda
pessoa,instituiçãoegovernotêm odeverdeprom over
m etasindivisíveisdejustiçaparatodos,sustentabilida-
de,pazm undial,respeito e cuidado para com a com u-
nidade de vida m aisam pla”.

Nesses três m andam entos, encerram -se dois
valores basilares:o valorintrínseco da terra e de sua

natureza e o valor do hom em , com o ser hum ano,
agente recriadordessa m esm a natureza,seja no sen-
tido da capacidade que possuide conhecer-lhe asleis
e delas se utilizarda m elhorform a possível,seja em
term os de um a responsabilidade com partilhada pelo
bem -estarde todos.

Desse contexto,SenhorPresidente,Senhorase
SenhoresSenadores,depreendem -seosprincípiosda
reciprocidadequecaracterizaorelacionam ento entreo
serhum ano e a natureza.Am bos têm suas leis e suas
necessidades,am bos têm sua constituição.Esta,dina-
m izadaporleiscegas,aquele,dotadodeinteligênciaque
lhepossibilitaconhecim ento,podendo,então,dirigirace-
gueira ds leis naturais,orientando-as em favorpróprio
ou em benefício da m esm a natureza,para conserva-
ção e aprim oram ento.

Por ocasião da II Conferência M undialsobre
M eio Am biente e Desenvolvim ento,a Eco-92,realiza-
danoRiodeJaneiro,m ilharesdecriançasejovensdo
m undointeiroenviaram m ensagens,cartasedenúnci-
asde toda ordem e apelosno sentido do cuidado que
deveserdispensadoaoPlaneta.Essascorrespondên-
cias,sim bolicam ente dependuradas em um a árvore,
inspiraram as autoridades presentes a instituírem o
Dia da Terra.

Iniciativa oportuna, em bora pouco lem brada,
constitui-se m arco de fundam entalim portância para
refletirsobre os recursos naturais existentes,sobre a
form a com o são explorados,sobre sua im portância na
m anutenção do indispensávelequilíbrio das coisas,
para evitar os perigosos desgastes praticados,que
põem em risco as condições essenciais da sobrevi-
vênciadahum anidade.O aquecim entoglobal,oefeito
estufa,a poluição dosm ares,dosriose do solo,a dis-
truição sem critériosdasflorestas,a extinção de espé-
cies anim ais e vegetais,os desastres ecológicos são
tem as,enfim ,que preocupam em face da possibilida-
de de desaparecerem ,com prom etendo definitivam en-
te a qualidade de vida na terra.

Veja-se,porexem plo,o problem a dasterrasfér-
teisdoBrasil.Em 1998,oM inistériodoM eioAm biente
divulgoudadossegundoosquais,sónesseano,foram
queim ados 87 m ilhectares de m atas,inclusive áreas
de preservação am biental.

A M ata Atlântica,originalm ente cobertura de pelo
m enos5 m ilquilôm etrosda costa brasileira,está reduzi-
da a apenas3 porcento da extensão original.

Noscerradosbrasileiros,asegundam aiorexten-
são com característicasespecíficasno território nacio-
nal,porforçadaim plantação da soja e da pecuária,
já se afirm a que 80 porcento dessa área dem ons-
tram graves problem as de degradação.Segun-
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do inform açõesdo Fundo M undialpara a Natureza,as
perdasde solo nessa área podem atingir10 quilospor
quilo de soja produzida.

De acordo com a Convenção das Nações
Unidas sobre Desertificação,realizada em 1998,as
terras áridas,sem i-áridas e sub-úm idas secas,que
podem ser afetadas direta e indiretam ente,
com preendem aproxim adam ente 51 m ilhões e 720
m ilquilôm etros quadrados,quase 33 porcento da
superfície da terra.Dessascifras,estão excluídasas
terras super-áridas e os desertos, que som am 9
m ilhõese780m ilquilôm etrosquadrados,perfazendo
16 porcento da superfície terrestre.Dessa form a,de
acordocom osdadoscom um entedivulgados,dototal
da área da terra,33 porcentro estão em processo de
desertificação e 16 porcento já são deserto.

A preocupação com os recursos naturais
desdobra-se tam bém em preocupação com o destino
do serhum ano,em particulardiante das condições
históricas atuais de m ilhões de seres hum anos
relegados à m argem das conquistas do
desenvolvim ento.

O últim o artigo dos m andam entos acim a
referidoscom extrem o acerto fala da necessidade de
“prom overm etas indivisíveis de justiça para todos,
sustentabilidade, paz m undial, respeito e cuidado
para com a com unidade de vida m aisam pla”.

Querorealçar,dem odoespecial,anecessidade
dessas “m etas indivisíveis de justiça”,para propiciar
condições de alevantam ento das populações
econom icam ente sem dignidade de vida,sem dúvida
o m aistrágico problem a com que se depara o m undo
no am plo espectro da ecologia.

Este,na verdade,um dosm aioressenão o m aior
dosdesafiospara um a ecologia de qualidade:a qualifi-
caçãodoserhum anoparaavidanestaterra.Enquanto
houverpobreza,nãohaverácondiçõesparaum aecolo-
giadesenvolvidaedequalidadetotal.Com pobreza,os
abastadosdepredam porque são ávidos,ospobrespo-
luem e destroem porque não têm consciênciaeprecisam
sobreviver.Am bosfecham -senoprópriom undo.Osprim e-
irosporquenãoenxergam àsm argensdesi,ossegundos
porquenãodispõem decondiçõesparaconsiderararea-
lidade na contextualidade de sua abrangência e im por-
tância.

Nãohaveráecologiaem eioam bientesadioseau-
to-sustentáveisforadeum realism ofundadoem estrutu-
rassériasasseguradorase prom otorasda justiça.Um a
justiçatraduzidaem oportunidadesdetrabalhoeem pre-
go,em condiçõespara cuidarda educação e da saúde,
em espaço para o lazer,para a participação e a respon-

sabilidade de todos,em lugarpara um a existência de
qualidade.

Diz bem o m andam ento quando afirm a seressa
um a tarefa de “Toda pessoa,instituição e governo...”.É
tarefadeindivíduos,decom unidadeseinstituições.É ta-
refa de paíse de países,de governo e de governos,de
continente e de continentes,de ricos e de pobres.Em
conclusão,posso afirm arque um a solidariedade efetiva
écondiçãoprim ordialparaum aecologiaeum m eioam -
biente concretam ente salvaguardados, para usufruto,
segurança e deleite do serhum ano.

O Brasiltem grandiososhorizontesnesse cam po.
Tenhocertezaefaçovotosnosentidodequem eugran-
deam igoecom petenteM inistrodoM eioAm biente,José
SarneyFilho,projetenossoPaís,posicionando-onavan-
guarda das nações que bem cuidam de sua ecologia e
m eio am biente.

Era o que eu tinha e desejava dizer.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE)– Sr.
Presidente,Srªs e Srs.Senadores,retorno a um tem a
sem pre presente em m euspronunciam entos,reflexo de
um a preocupação rotineira em m eu trabalho parlam en-
tar.Refiro-m e à educação,na qualidentifico a base que
sustenta a cidadania e o insubstituívelcam inho para o
desenvolvim ento.Porisso,nunca é dem ais focalizá-la
nestaCasa,sobretudoquandosetem porfulcroasupe-
raçãodenossasdeficiênciasnosetoreosincerodesejo
de veruniversalizada um a educação de qualidade,que
não adm ita excluirnenhum brasileiro.

Hoje,gostaria de abordarum segm ento de nosso
sistem a educacionalque,em bora im portantíssim o,cos-
tum aficaràm argem dosgrandesdebatesqueenvolvem
a área da educação,talvezpelo fato de que seusprinci-
paisprotagonistas–porum aelem entarquestãodefaixa
etária–nãodispõem dosinstrum entosnecessáriosàde-
fesa de sua causa.Falo da educação infantil,o antigo
pré-prim ário.

Faço,de im ediato,duas considerações prelim ina-
resdam aisaltarelevânciaparaalinhaderaciocínioque
estareiutilizando.A prim eira,dizrespeitoaosindiscutíve-
isavançosobtidosnaáreadaeducaçãoinfantil,em bora
estejam oslonge,m uito longe,do ponto considerado sa-
tisfatório.Asegunda,refere-seaofato,pordem aissignifi-
cativo,de que a educação infantilé,agora,porforça da
nova Leide Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
parteintegrantedaeducaçãobásica,com pondo-acom o
ensino fundam entale o ensino m édio.

Aprim eiraconstataçãoquefaçodizrespeitoàlegisla-
çãohojeexistentenoPaís,referenteàeducaçãoinfan-
til.Aoanalisá-la,percebe-seoquantoseavançouem
term os legais,m uito em bora saibam os quão difícil
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é sua correspondência no terreno prático.Não obstan-
te,ofatodecontarm oscom um aboaregulam entação
para o setorindica,no m ínim o,a existência,entre
nós,de um a universalizada com preensão acerca da
vitalim portância da educação infantil.

A Constituição de 1988, m odificada pela
Em enda nº14,de 1996,é clara,a esse respeito.Já
em seu artigo 7º, ao fixar os direitos dos
trabalhadores urbanos e rurais,dispõe,entre eles,
“assistênciagratuitaaosfilhosedependentes,desdeo
nascim ento até seis anos de idade, em creches e
pré-escolas”.O artigo208,tratandododeverdoEstado
para com a educação, diz que essa tarefa será
efetivada m ediante a garantia de, entre outras,
“atendim ento em creche e pré-escola às crianças de
zero a seis anos de idade”.Porfim ,o artigo 211,ao
determ inarqueaUnião,osEstados,oDistritoFederal
e os M unicípios organizem em regim e de
colaboraçãoseussistem asdeensino,fazquestãode
conferir aos M unicípios a responsabilidade de
atuarem “prioritariam entenoensinofundam entalena
educação infantil”.

A legislação ordinária tam bém não deixou de
contem plar, com o convém , a educação infantil.
Lem bro,a propósito,a Leinº8.069/90,exatam ente
aquela que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente. Em seu artigo 54, a lei repete a
Constituição, reiterando o dever do Estado de
assegurar“atendim ento em crechese pré-escolasàs
crianças de zero a seis anos de idade”.De form a
aindam aisenfática,oartigo208doEstatutoincluio
não-oferecim ento ou a oferta irregular desse
atendim ento entre as falhas dos governantes que
os tornam passíveis de serem acionados porcrim e
de responsabilidade.

Porfim ,Sr.Presidente,Srªs e Srs Senadores,
tem osa LeiNº9.394/96,que estabelece asdiretrizes
e bases da educação nacional.Dela,recolho três
artigos, que contem plam diretam ente a área que
estam os abordando.O prim eiro deles,exatam ente o
4º, prom ove pequeno acréscim o ao texto
constitucional,lem brandoqueodeverdoEstadopara
com a educação escolar pública será efetivado
m ediante a garantia de determ inadasações,entre as
quais “o atendim ento gratuito em creches e
pré-escolas às crianças de zero a seis anos de
idade”.

Ressalto, na LDB, o art.29, quanto se
contextualiza e se conceitua a educação infantil.
Integrando-a ao sistem a educacional, a educação
infantilé considerada a “prim eira etapa da educação
básica”,form ulandoum aclaradefiniçãoquantoàsua

finalidade,qualseja,“o desenvolvim ento integralda
criançaatéosseisanosdeidade,em aspectosfísico,
psicológico,intelectuale social,com plem entando a
ação da fam ília e da com unidade”.

Na m esm a lei,especificam -se os locais – pres-
supondo m etodologiaspróprias– em que será ofere-
cidada a educação infantil.O art.30 fala em “I–
creches,ou entidades equivalentes,para crianças de
até trêsanosde idade”e em “II– pré-escolas,para as
crianças de quatro a seis anos de idade”.Porúltim o,
algo de fundam entalim portância:o art.31 estipula
que,“na educação infantil,a avaliação far-se-á m edi-
ante acom panham ento e registro de seu desenvolvi-
m ento, sem objetivo de prom oção, m esm o para o
acesso ao ensino fundam ental”. Ou seja, nada de
nota,nadaquelem brereprovação;antes,oquesees-
peradessaetapadaescolaridadeé,fundam entalm en-
te,socialização – com tudo o que isso representa – e
os prim eiros passos na direção da alfabetização e do
raciocínio m atem ático.

Vista a configuração legalda educação infantil,
resta a indagação fatal:e a prática,com o se apresen-
ta?Nesseponto,senhorPresidente,enveredam ospor
um difícilcam inho.Sabe-se que,de um a form a geral,
sãoprecáriasascondiçõesnasquaiséoferecidaessa
prim eira etapa da educação básica.De igualm odo,e
reproduzindo um a realidade bem conhecida de todos
nós,hágritantesdiferençasentrearegiõesbrasileiras.

Um problem a crucialenfrentado pela educação
infantilé o concernente ao financiam ento.O fato de a
própria Constituição determ inarcom o faixa de escola-
ridadeobrigatória–egratuita,naredepública–oensi-
nofundam entalacabouporcanalizarparaessenívelo
grosso dos recursos disponíveis.Com o advento do
Fundo de Desenvolvim ento do Ensino Fundam entale
de Valorização do M agistério,o Fundef,a educação
pública,no seu conjunto,foiam pla e indiscutivelm ente
beneficiada:os recursos deixaram de ficardispersos,
sua distribuição passou a contarcom um critério rigo-
rosam enteobjetivo–onúm erodealunosm atriculados
–eosM unicípiosforam estim uladosaassum irefetiva-
m ente o ensino fundam ental.Isso,sem contarcom os
ganhos salariais do m agistério que,em algum as re-
giões,chegaram a duplicaro seu valor.

Sem em bargodetodosessesaspectosextrem a-
m ente positivose,porisso m esm o dignosde todosos
louvores,há um outro lado do Fundefque,se não é
perverso,pelo m enosestá a exigiraguda reflexão.Na
justaânsiadetransform ara face dram ática do en-
sino fundam entalem nosso País,pautada pelo
desejo de vê-lo incluindo todas as crianças na
faixa dos sete anos de idade e de m elhorarseu de-
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sem penho,oFundefcentrou-senessaetapadaesco-
laridade.Na prática,os recursos necessários ao fi-
nanciam ento da educação infantile do ensino m édio
quase que desaparecem .

Esse é um problem a grave, a exigir rápido
equacionam ento.

Afinal,a boa preparação dada pela educação
infantil é m eio cam inho andado para um ensino
fundam ental bem feito. Quando isso ocorre,
inevitavelm ente a dem anda pelo ensino m édio será
am pliada.Nãohácom oresponderaestedesafiosem
o correspondente aporte financeiro.

O M inistro da Educação,Paulo Renato,cujo
belíssim o trabalho tem os reconhecido, há poucos
dias lem brou que m uitos M unicípios brasileiros
tinham o costum e de aplicargrande percentualde
seus recursos vinculados à educação nas creches e
na pré-escola,deixando sob a responsabilidade dos
Estados a oferta do ensino fundam ental.
Pessoalm ente,seiqueesseera,sobretudoocasodo
Estado de São Paulo,onde m unicípios ricos pouco
investiam no ensino fundam ental,sobrecarregando o
Governo Estadual. Com o Fundef, obviam ente, a
situação com eça a se inverter,aprofundando-se a
m unicipalização do ensino fundam ental.Entretanto,
convenham osque a prioridade – justíssim a,porsinal
- conferida ao ensino fundam ental não pode se
confundircom exclusividade,deixando à m ingua a
educação infantile o ensino m édio.

M as,a bem da verdade,há que se reconhecer
que o M EC tem agido no sentido de oferecer à
educação infantil seguras indicações de com o
expandir-se,tanto em term os quantitativos,quanto em
qualidade.A prpósito,registro,com satisfação,recentes
trabalhos publicados pelo M inistério – aos quais tive
acesso e a oportunidade exam inar– que dem onstram
seu forte interesse na organização e no bom
funcionam ento das instituições especializadas em
educação infantil.

As obras produzidas e editadas pelo M ec,por
interm édio de sua Secretaria de Educação Funda-
m ental,form am dois conjuntos.O prim eiro,tem um
caráterm aisfuncional,voltadoessencialm enteparaa
educação infantil.Em dois volum es,o trabalho intitu-
la-se“SubsídiosparaCredenciam entoeFuncionam ento
de Instituições de Educação Infantil”.Nele,inform ações
práticas de com o procederpara colocarem funciona-
m ento um a instituição especializada nessa área educa-
cional– elaboração do projeto,exigênciaslegais,m eca-
nism osparaaautorizaçãodefuncionam entoeobtenção
do credenciam ento,entre m uitas outras inform ações –
agregam -se a textos bem escritos,com sim plicidade,

m as que não se afastam da necessária densidade,
escritosporalgunsdosm aioresespecialistasbrasilei-
ros.

A outra publicação,tão ou m ais im portante que a
prim eira,éum conjuntodetrêsvolum es,subordinadosa
um título geral:“ReferencialCurricularNacionalpara a
EducaçãoInfantil”.Aíesta,SenhorPresidente,Senhoras
eSenhoresSenadores,opontoalto.Seguidoabenfaze-
ja e inovadora política do M ec,respaldada na nova LDB,
leva-se à educação infantila m esm a contribuição anterior-
m enteoferecidaaoensinofundam entaleaoensinom édio:
a idéia de parâm etroscurriculares– linhasnorteadorasda
ação pedagógica – em substituição à arcaica noção de
“disciplina”ou “m atéria”,presa a um a “grade curricular”.

Espero,sinceram ente,queesseReferencialCurri-
cularpossa desem penhar,na educação infantil,o m es-
m o papelrevolucionário que os parâm etros e as diretri-
zes curriculares haverão de significarpara as duas ou-
trasetapasda educação básica.Afinal,o que se espera
de um a criança até osseisanosde idade é que,com o
auxílio da escola,possa iniciaro longo e duradouro pro-
cesso de conhecim ento do m undo, identificando-se
com o serindividuale social.Isso,feito com prudência,
am or,sensibilidade e pessoalqualificado.

Que o M ec,asSecretariasEstaduaise M unicipais
deEducação,osConselhosNacional,EstaduaiseM uni-
cipaisdeEducação,estejam atentosàexecuçãodessas
propostas.M as,acim a de qualqueroutra consideração,
que cada com unidade cham e a sia tarefa de partilhara
condução e a execução de todo esse processo.Somente
assim haveremosde teruma escola pública de qualidade,
aberta a todos,comprometida com a sua gente e com seu
tempo,identificadacom asociedadeaquepertenceecom-
prom etida com a form ação de autênticoscidadãos!

M uito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)– Nada
m ais havendo a tratar,a Presidência vaiencerraros tra-
balhos,lem brando as Sras.e Srs.Senadores,que cons-
tará da sessão deliberativa ordinária de am anhã,a reali-
zar-se às14 horase 30 m inutos,a seguinte

ORDEM DO DIA

– 1 –

PARECER Nº304,DE 1999
(Votaçãosecreta)

D iscussão, em turno único, do P are-
cernº304,de 1999,da C om issão de C ons-
tituição,Justiça e C idadania,R elator:S e-
nadorLúcio A lcântara,sobre a M ensagem
nº 122, de 1999 (nº 672/99, na origem ),
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através da qualo P residente da R epúbli-
ca subm ete à deliberação do S enado o
nom edoDoutorPauloBenjam inFragosoGallotti,De-
sem bargador do Tribunalde Justiça do Estado de
Santa Catarina,para exercero cargo de M inistro do
SuperiorTribunalde Justiça,na vaga decorrente da
aposentadoriadoM inistroRom ildoBuenodeSouza.

(A m atéria constou da sessão deliberativa
ordinária do dia 08 do corrente m ês,quando teve sua
discussão adiada para esta data.)

– 2 –

PARECER Nº317,DE 1999
(Votação secreta)

Discussão,em turno único,do Parecernº317,
de 1999,da Com issão de Assuntos Econôm icos,
Relator:SenadorG eraldo Althoff,sobre a M ensa-
gem nº120,de1999(nº665/99,naorigem ),através
da qualo Presidente da República subm ete à deli-
beração do Senado o nom e do Senhor M ércio
Felsky,para exercero cargo de Conselheiro do Con-
selho Adm inistrativo de Defesa Econôm ica – CADE,
do M inistério da Justiça,com m andato de 2 anos.

(A m atéria constou da sessão deliberativa ordi-
náriadodia08docorrentem ês,quandotevesuadis-
cussão adiada para esta data.)

– 3 –

PROJETO DE LEIDA CÂM ARA Nº9,DE 1999

Discussão,em turno único,do Projeto de Leida
Câm ara nº9,de 1999 (nº4.812/98,na Casa de ori-
gem ),de iniciativa do Presidente da República,que
dispõe sobre as norm as gerais para perda de cargo
públicoporexcessodedespesaedáoutrasprovidên-
cias,tendo

Pareceres da Com issão de Constituição,Justi-
ça e Cidadania,Relator:SenadorFrancelino Perei-
ra,sob nºs:

– 173,de 1999:1º pronunciam ento:(sobre o
Projeto),favorável,com votos contrários do Senador
Am irLando,e,em separado,dos Senadores Anto-
nio CarlosValadarese José Eduardo Dutra;e

– 254,de 1999:2ºpronunciam ento:(sobre as
Em endas nºs 1 a 4,de Plenário),pela rejeição,com
votos contrários dos Senadores Roberto Freire,
José Eduardo Dutra e Jefferson Peres.

(A m atéria constou da sessão deliberativa ordi-
nária do dia 08 do corrente m ês,quando teve sua
discussão adiada para esta data.)

– 4 –

SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE EM ENDA
À CONSTITUIÇÃO Nº21,DE 1997

(Votação nom inal)

Votação,em segundo turno,do Substitutivo à
Proposta de Em enda à Constituição nº21,de 1997,
do SenadorJosé Serra e outros,que revoga o inciso
V do art.163 e o art.192 da Constituição Federal,
bem com o o art.52 do Ato dasDisposiçõesConstitu-
cionais Transitórias (Sistem a Financeiro Nacional),
tendo

Parecernº214/99-CCJ,Relator:SenadorJef-
ferson Peres,oferecendo a redação para o segundo
turno.

(Dependendo de Parecer da CCJ sobre a
Em enda nº1,de Plenário,oferecida em 2ºturno.)

– 5 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº7,DE 1999

Discussão,em turnoúnico,doProjetodeDecre-
to Legislativo nº7,de 1999 (nº702/98,na Câm ara
dosDeputados),queaprovaotextodoAcordodeCo-
operação na Área de Turism o,celebrado entre o Go-
verno da República Federativa do Brasile o Governo
da Jam aica,em Brasília,em 28 de agosto de 1997,
tendo

Parecerfavorável,sob nº221,de 1999,da Co-
m issãodeRelaçõesExterioresedeDefesaNacional,
Relator:SenadorJosé Jorge.

– 6 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº8,DE 1999

Discussão,em turnoúnico,doProjetodeDecre-
to Legislativo nº8,de 1999 (nº701/98,na Câm ara
dosDeputados),que aprova o texto do Acordo sobre
Cooperação Culturale Educacional,celebrado entre
o Governo da República Federativa do Brasile o Go-
verno da Jam aica,em Brasília,em 28 de agosto de
1997,tendo

Parecerfavorável,sob nº222,de 1999,da Co-
m issão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
Relator:SenadorTião Viana.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 44 minutos.)
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