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PARECER

PARECER Nº 443, DE 1999

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 108, de
1998 (nº 585/97, na Câmara dos Deputa-
dos), que aprova o ato que renova a per-
missão outorgada à Sociedade Rádio
Cultura São Vicente Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada na cidade de Santos,
Estado de São Paulo.

Relator: Senador Carlos Wilson

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 108, de 1998 (nº 585, de
1997, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a permissão à Sociedade Rádio Cultura
São Vicente Ltda. para explorar o serviço de radiodi-
fusão sonora em freqÜência modulada na cidade de
Santos, Estado de São Paulo.

Por meio da Mensagem Presidencial nº 858, de
1994, o Presidente da República submete ao Con-
gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 734,
de 27 de setembro de 1994, que renova a permissão
para exploração de canal de radiodifusão sonora, nos
termos do art. 49, XII, combinado com o § 1º do art.
223, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comuni-
cações ao Presidente da República, documento que in-
tegra os autos, dá conta de que a presente solicitação
de renovação foi instruída de conformidade com a legis-
lação aplicável, o que levou ao seu deferimento.

É a seguinte a composição acionária do empre-
endimento Sociedade Rádio Cultura São Vicente
Ltda.:

Nome do
Sócio Cotista

Cotas de
Participação

² Paulo Roberto Gomes Mansur
169.875

² Gilberto Gomes Mansur
169.875

² Maria Gomes Mansur
113.250

Total de Cotas 453.000

O presente projeto foi examinado pela Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu relator, Deputado José
Lourenço, e aprovação unânime daquela Comissão.

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re-
dação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídi-
co, constitucional e vazado em boa técnica legislativa,
contra o voto do Deputado José Genoíno.

II – Voto do Relator

O processo de exame e apreciação, pelo Con-
gresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter-
mos do art. 223 da Constituição Federal, deve obede-
cer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e aos
critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal. Essa norma interna relaci-
ona uma série de informações a serem prestadas e
exigências a serem cumpridas pela entidade preten-
dente, bem como pelo Ministério das Comunicações,
que devem instruir o processo submetido à análise
desta Comissão de Educação.

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 108, de 1998, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re-
solução nº 39/92, do Senado Federal, ficando carac-
terizado que a empresa Sociedade Rádio Cultura São
Vicente Ltda. atendeu a todos os requisitos técnicos e
legais para habilitar-se à renovação da permissão,
opinamos pela aprovação do ato, na forma do Projeto
de Decreto Legislativo originário da Câmara dos De-
putados.

Sala da Comissão, 22 de junho de 1999. – Frei-
tas Neto Presidente – Carlos Wilson Relator, – Bel-
lo Parga – Djalma Bessa – Roberto Saturnino (abs-
tenção) – Gerson Camata – Geraldo Althoff – Ma-
guito Vilela – Geraldo Cândido – Amir Lando –
Eduardo Siqueira Campos – Pedro Simon – Jorge
Bornhausen – Lúdio Coelho – Edison Lobão –
Luiz Otávio – Fernando Bezerra.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Expe-
diente lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Presi-
dência comunica ao Plenário que o Projeto de Decre-
to Legislativo nº 136, de 1999, lido anteriormente, vai
à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacio-
nal, onde, nos termos do art. 376, III, do Regimento
Interno, terá o prazo de cinco dias úteis para recebi-
mento de emendas, findo o qual a referida Comissão
terá quinze dias úteis, prorrogáveis por igual período,
para opinar sobre a proposição.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sobre a
mesa, projeto de lei do Senado que será lido pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.

É lido o seguinte:
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 443, DE 1999

Altera os arts. 18, 21 e 22 da Lei nº
8.629, de 25 de fevereiro de, que “dispõe
sobre a regulamentação dos dispositivos
constitucionais relativos à reforma agrá-
ria, previstos no Capítulo III, Título VII, da
Constituição Federal, e dá outras provi-
dências”, modificada pela Medida Provi-
sória nº 1.774-26, de 2 de junho de 1999.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 18, 21 e 22 da Lei nº 8.629, de 25

de fevereiro de 1993, na redação dada pela Medida
provisória nº 1774-26, de 2 de junho de 1999, passam
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 18. .................................................
§ 7º É proibida a alineação, seja a que

título for, do lote, das benfeitorias e conces-
sões por parte dos beneficiários da reforma
agrária, durante o período previsto no caput
deste artigo.

§ 8º Decorrido o prazo de dez anos, no
caso de alienação do imóvel, o Incra terá
preferência para adquirí-lo em igualdade de
condições, devendo o assentado dar-lhe co-
nhecimento da intenção de venda, a fim de
que possa exercitar o direito de preferência
dentro de trinta dias, a contar do recebimento
da notificação judicial ou extrajudicial compro-
vadamente efetivada, mediante recibo.

§ 9º Vender, tranferir, ceder, negociar,
prometer vender ou alienar, de qualquer for-
ma, imóvel rural vendido através de progra-
ma de reforma agrária, ou benfeitorias nele
edificadas, durante o período de dez anos.

Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco)
anos e multa". (NR)

Art. 21. ..................................................
Parágrafo único. O assentado que alie-

nar o seu lote ou cedê-lo, a qualquer título,
dentro do prazo de que trata este artigo, não
poderá receber novo lote em nenhum pro-
grama de reforma agrária" (NR).

“Art.22. .................................................
Parágrafo único. O órgão federal com-

petente manterá cadastro atualizado das
áreas desapropriadas, dos beneficiários da
reforma agrária e dos que, por alienarem ou
cederem o seu lote, estarão impossibilitados
de receber novos títulos de domínio ou de
concessão de uso em programas de refor-
ma agrária" (NR).

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Justificação

I – Considerações preliminares

O presente Projeto de Lei, com pequenas alte-
rações agora nele introduzidas, foi apresentado na le-
gislatura anterior pelo Senador Albino Boaventura,
tendo sido ao final arquivado.

Tive a honra de ser o Relator da mencionada
proposição – PLS nº 237/97 – e votei pela sua aprova-
ção, com algumas emendas.

O PLS que agora apresento incorpora algumas
alterações destinadas a aperfeiçoá-lo e adequá-lo à
Lei Complementar nº 95/98, inclusive relacionadas
com disposições constantes da MPV nº 1.774-26, de
2 de junho de 1999, que modifica a Lei nº 8.629, de 25
de fevereiro de 1993.

II – Mérito

Apesar da vedação constitucional e infraconsti-
tucio nal, um número incontável de lotes recebidos
em programas de reforma agrária continuam sendo
negociados pelos beneficiários, que realizam especu-
lação imobiliária ou chamada “indústria de posse”.
Tais fatos se tornam mais graves porque esses falsos
trabalhadores rurais sem-terra usurpam o direito da-
queles que, agricultores por tradição e por profissão,
esperam por longos anos e com muito sofrimento,
pela gleba que lhes absorva a força de trabalho fami-
liar, lhes mitigue a fome e, sobretudo, lhes permita o
pleno exercício de sua cidadania.

Urge que se crie mecanismos que coíbam a pro-
liferação dessa verdadeira e florescente indústria de
lotes, que tanto prejuízo traz aos verdadeiros traba-
lhadores rurais. É necessário impedir que esses fatos
continuem ocorrendo, adotar um eficiente cadastro
nacional dos beneficiários da reforma agrária, bem
como punir aqueles que, descumprindo as obriga-
ções assumidas, fizerem transações com os seus lo-
tes, que são inegociáveis pelo prazo de dez anos, nos
termos da Magna Carta.

A pena para o crime tipificado no § 9º do art. 18 da
Lei nº 8.629/93, consubstanciado no art. 1º deste art. 1º
deste Projeto de Lei, é de (um) a 5 (cinco) anos e multa.
Assim, é igual à pena cominada ao estelionato, previsto
no art. 171, do Código Penal, por se tratar de crime de
natureza idêntica à daqueles constantes do Capítulo VI
– “Do Estelionato e Outras Fraudes”.

O parágrafo único do art. 18 passa a constituir,
com novo teor, o parágrafo único do art. 22, por tratar
de matéria que guarda melhor correspondência
com a desse artigo.
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Em face do exposto, espero dos meus nobres
Pares o apoio para a aprovação deste projeto de lei,
que, sem dúvida alguma, muito irá beneficiar aqueles
que esperam pela sua terra para nela viverem e pro-
gredirem social e economicamente.

Sala das Sessões, 28 de junho de 1999. – Sena-
dor Lúcio Alcântara.

LEGISLAÇÃO  CITADA

LEI Nº 8.629, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1993

Dispõe sobre a regulamentação dos
dispositivos constitucionais relativos à
reforma agrária, previstos no Capítulo III,
Título VII, da Constituição Federal.

....................................................................................
Art. 18. A distribuição de imóveis rurais pela re-

forma agrária far-se-á através de títulos de domínio
ou de concessão de uso, inegociáveis pelo prazo de
10 (dez) anos.

Parágrafo único. O órgão federal competente
manterá atualizado cadastro de áreas desapropria-
das e de beneficiários da reforma agrária.
....................................................................................

Art. 21. Nos instrumentos que conferem o título
de domínio ou concessão de uso, os beneficiários da
reforma agrária assumirão, obrigatoriamente o compro-
misso de cultivar o imóvel direta e pessoalmente, ou
através de seu núcleo familiar, mesmo que através de
cooperativas, e o de não ceder o seu uso a terceiros, a
qualquer título, pelo prazo de 10 (dez) anos.

Art. 22. Constará, obrigatoriamente dos instru-
mentos translativos de domínio ou de concessão de
uso cláusula resolutória que preveja a rescisão do
contrato e o retorno do imóvel ao órgão alienante ou
concedente, no caso de descumprimento de quais-
quer das obrigações assumidas pelo adquirente ou
concessionário.

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO VII
Da Ordem Econômica e Financeira

CAPÍTULO III
Da Política Agrícola e Fundiária

e da Reforma Agrária

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.774-26
DE 2 DE JUNHO DE 1999.

Acresce e altera dispositivos do De-
creto-Lei nº 3.303, de 21 de junho de
1941, e da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro
de 1993, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se-
guinte Medida Provisória, com força de lei:

Brasília, 2 de junho de 1999; 178º da Indepen-
dência e 111º da República. – FERMANDO
HERIQUE CARDOSO, Renan Calheiros – Francis-
co Dornelles – José Sarney Filho – Raul Belens
Jungmann Pinto – Clovis de Barros Carvalho

LEI COMPLEMENTAR Nº 95
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das
leis, conforme determina o parágrafo úni-
co do art. 59 da Constituição Federal, e
estabelece normas para a consolidação
dos atos normativos que menciona.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e

eu sanciono a seguinte Lei Complementar: –
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – Iris Rezen-
de.

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

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O projeto
lido será publicado e remetido à Comissão competen-
te.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Nabor
Júnior.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 365, DE 1999

Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no artigo 258, do Regi-

mento Interno do Senado, requeiro tramitação em
conjunto do Projeto de Lei do Senado nº 422/99, que
“Determina a exibição da expressão que menciona,
nos produtos transgênicos, e dá outras providências”,
aos Projetos de Lei do Senado nºs 188/99, que
“Acrescenta dispositivos à Lei nº 8.974, de 5 de janei-
ro de 1995, estabelecendo a obrigatoriedade da rotu-
lagem de produtos contendo organismo genetica-
mente modificado (OGM) ou derivados de OGM” e
216/99, que “Proíbe, por cinco anos, o plantio e a co-
mercialização de alimentos contendo organismo ge-
neticamente modificado (OGM) ou derivados de
OGM, em todo o território nacional”, por versarem so-
bre matéria correlata.

Sala das Sessões, 28 de junho de 1999. – Sena-
dor Osmar Dias.
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crise. Nos últimos cinco anos, experimentamos um
período de ascensão, cujos problemas já vieram à
tona, prenunciando um novo período de declínio.

Dentre os problemas já visíveis destacam-se o
escasseamento dos recursos; o excessivo custo e a
má qualidade dos filmes produzidos; escândalos que
envolvem alguns produtores e afugentam os investi-
dores; a falta de uma política inteligente de fomento e
de critérios eficazes na distribuição dos recursos dis-
poníveis.

A Comissão se instalará olhando em todas as
direções, no pressuposto de que, na Câmara Alta do
Congresso, o assunto seja abordado de forma isenta,
em busca de soluções equilibradas e duradouras. Aqui
o debate será aberto e franco, segundo as normas re-
gimentais, todos falando com isenção, tendo em vista,
de forma objetiva, o melhor caminho a seguir.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Por per-

muta com o Senador Casildo Maldaner, tem a palavra
o Senador Pedro Simon, por 20 minutos.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, creio que até o fim
do mês – e faltam apenas alguns dias – teremos o en-
tendimento do Supremo Tribunal Federal com relação
ao funcionamento das Comissões Parlamentares de
Inquérito. Penso que essa é uma situação muito im-
portante, que essa é uma expectativa muito significa-
tiva; contudo, confio que haveremos de ter um bom
entendimento na decisão do Supremo Tribunal Fede-
ral.

Confesso, meu amigo, Senador Bernardo Ca-
bral, que passei esse último fim de semana aqui em
Brasília estudando a matéria e cheguei a algumas
conclusões, Sr. Presidente.

A primeira é no sentido de que as medidas limi-
nares concedidas pelo Supremo Tribunal Federal,
provavelmente, tenham um fundamento que eu não
havia notado: parece que a Comissão Parlamentar de
Inquérito que estuda o Sistema Financeiro, na hora
de pedir a abertura do sigilo das pessoas, esque-
ceu-se de explicitar aos Ministros do Supremo as cau-
sas determinantes daquela suspeição.

Por esta razão, diz o Ministro do Supremo Tribu-
nal Federal, que concedeu a liminar: seja um juiz, seja
um tribunal, seja uma CPI, para abrir-se um sigilo, há
que se explicitar os motivos. A decisão do Ministro do
STF que concedeu a liminar não é só porque foi a
CPI. Fora um tribunal, fora um juiz ou fora a CPI,
se não estão sendo dadas as causas, as razões
que levam a CPI a pedir a quebra do sigilo, a li-
minar é concedida.

Eu estava tão acostumado a que, nas Comis-
sões Parlamentares de Inquérito – até a presidida por
V. Exª, Senador Bernardo Cabral –, em que tantas ve-
zes quebramos o sigilo de uma enormidade de pesso-
as, que, para nós, isso era rotina. É evidente que era
rotina. Quando discutimos, numa CPI, se vamos que-
brar ou não um sigilo, discutimos as causas. Nessa
CPI também acontece isso. Quando debatemos a
quebra do sigilo do ex-Presidente do Banco Central,
do dono da empresa Marka, perguntamos os por-
quês: por causa disto, disso e daquilo. Estas são as
explicações do relator ou do membro da CPI quando
propõem a quebra. É óbvio que, na hora em que CPI
manda o ofício ao Tribunal pedindo a quebra do sigilo,
ali estão as razões.

No entanto, por um erro da Consultoria Jurídica,
de nós todos – e quero me incluir, pois não quero ban-
car o diferente; acho que nós todos: a Consultoria Ju-
rídica, o Relator, o Presidente, eu e os demais mem-
bros –, isso não foi feito.

A informação que tenho é a de que basta – e vou
fazer essa proposta em regime de urgência na aber-
tura da reunião da CPI – que nós, na reunião de hoje,
solicitemos que a CPI envie, aos Ministros relatores
que concederam as liminares com esse fundamento,
as explicações pelas quais estamos pedindo a aber-
tura do sigilo. E os Ministros relatores, segundo me in-
formaram, alterariam seu procedimento, porque esse
se deu em razão do equívoco da CPI. Vejam que já
me apresso a falar nesta segunda-feira, no início da
sessão, para dizer que considero isso da maior impor-
tância, do maior significado.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, com os
estudos que fiz nesse final de semana – e não tenho o
brilho de V. Exª, mas tenho o esforço – , analisando o
recurso feito pela CPI, o agravo à decisão liminar que
suspendeu a abertura do sigilo, chego à conclusão de
que, provavelmente, o recurso não será aceito no Su-
premo Tribunal Federal, porque não se trata de um
instrumento competente. Não sei, mas me parece
que é por aí. Fiquei assustado, pois, de repente, a CPI
entra com um recurso equivocado – e aí também me
pergunto como anda a nossa Assessoria e como an-
damos nós, da Comissão, que não olhamos isso –,
tratando de um assunto da maior seriedade, que em-
polgou o País, que colocou frente a frente o Congres-
so e o Supremo. A esta altura, temos que ter mais cui-
dado; temos que medir mais nossa maneira de ser.

Nunca me passou pela cabeça que, com toda a
assessoria que temos, poderíamos entrar com um re-
curso com chance de não ser aceito, porque equi-
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vocado. É claro que, quando se recorre, você entra
para ganhar ou para perder; é imprevisível. Ninguém
pode entrar com um recurso com a garantia de que
vai ganhar. Quando se entra com um recurso,
pode-se ganhar ou perder; Todavia, o que não se
pode é entrar com um recurso, como foi o caso, ao
que me parece, equivocadamente. Assim, o Supremo
não entrará no mérito do nosso recurso. Então, fica
delicado, Sr. Presidente.

Penso que nós, na CPI, hoje, temos que fazer a
proposta imediatamente para que se refaçam os pedi-
dos, com as explicações de cada caso, que é o nor-
mal, que é o que sempre se fez – parece que, equivo-
cadamente, desta vez não aconteceu –, pois todas as
informações me levam a dizer que os Ministros volta-
rão atrás com suas liminares.

Este é um ponto delicado, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, porque se, de repente, a CPI fica
sem o poder de quebrar o sigilo das contas de telefo-
ne, da correspondência e, como diz o Senador de São
Paulo, que, além de brilhante Senador, foi Chefe da
Polícia Federal, a CPI vira uma delegacia de polícia.

O Sr. Lúcio Alcântara (PSDB – CE) – Permi-
te-me V. Exª um aparte?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Com o
maior prazer.

O Sr. Lúcio Alcântara (PSDB – CE) – Senador
Pedro Simon, estou acompanhando o fio do raciocí-
nio de V. Exª e me ocorreu agora, neste aparte, a par-
tir das informações que V. Exª traz, o fato de que, me-
diante as razões que fundamentaram o pedido de
transferência do sigilo bancário, fiscal e telefônico
dessas pessoas físicas e jurídicas, os Ministros do
Supremo Tribunal Federal poderiam dar uma decisão
definitiva, reconsiderando a da liminar. Para mim, a
questão que se coloca aí – e V. Exª estava ferindo a
questão – é que ficará claro que a CPI só poderá pedir
quebra do sigilo bancário, telefônico e fiscal quando
se dirigir ao Poder Judiciário. Este, analisando a fun-
damentação do pedido, dirá sim ou não. Isso é o que
acontecerá na prática. O poder deveria ser da própria
CPI.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mas re-
pare V. Exª que, no ofício que a CPI manda, determi-
nando a abertura das contas, não há nenhuma expli-
cação sobre por que foi determinado. Foi a partir des-
se ofício que mandamos ao Banco Central, o advoga-
do da parte entrou. Se nesse ofício que enviamos ao
Banco Central, pedindo abertura das cotas de a, b e c,
constassem as razões pelas quais isso seria feito, a
parte não poderia ter entrado, porque o Ministro não
daria razão. Não está em juízo, ainda, a argumentação

que V. Exª levanta sobre se deve ser ao Supremo Tri-
bunal Federal ou diretamente à parte.

O Sr. Lúcio Alcântara (PSDB – CE) – Eu enten-
do que deve ser como tem sido em outras CPIs.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – V.Exª en-
tende como?

O Sr. Lúcio Alcântara (PSDB – CE) – Como em
outras CPIs, em que o sigilo foi quebrado diretamen-
te.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mas eu
penso a mesma coisa.

O Sr. Lúcio Alcântara (PSDB – CE) – Apenas,
o que pode ter sido insuficiente ou inexistente, até por
uma falha, foi a justificação.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mas aí é
que estamos chegando.

O Sr. Lúcio Alcântara (PSDB – CE) – E aí é que
nós vamos chegar.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Aí é que
estamos chegando.

Agora, a questão que está sendo posta é esta: o
ofício foi enviado sem a explicação, chegou ao Banco
Central, e aí, quando o cidadão que teve seu sigilo
quebrado viu aquilo, entrou com o recurso, e o recur-
so foi concedido, porque não tinha explicação.

O Sr. Lúcio Alcântara (PSDB – CE) – Muito
bem. Então, vamos ver se agora sanamos esse pro-
blema.

O SR.PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Pois não.
O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) – V. Exª me

concede um aparte, Senador Pedro Simon?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Pois não,

Senador Bernardo Cabral.
O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) – Senador

Pedro Simon, quem não lhe fizer justiça nos assuntos
que aborda, com a ponderação que faz, não está sen-
do um companheiro atento ao que se desenrola neste
Senado. V. Exª fez um reexame neste fim de semana,
para encontrar o que disse antes com o que está a di-
zer agora. Ou seja, V. Exª está fazendo uma pondera-
ção sobre o discurso anterior, quando entendeu de
uma precipitação que o Supremo estava fazendo e de
uma falha que ora, eventualmente, possa ter cometi-
do a CPI. Mas o que V. Exª defende com precisão é o
poder da CPI...

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Exata-
mente.

O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) – ... em que-
brar sigilo bancário, telefônico e fiscal, desde que –
e aí V. Exª tem absoluta razão – mostre um nexo
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de causalidade com aquilo que está sendo pedido,
sob pena de V. Exª acabar interferindo num terceiro
que, absolutamente, nada tem a ver ou nada teria a
ver com a investigação da CPI. Desde o começo, eu
disse entender que a CPI não tem poderes para de-
cretar a indisponibilidade dos bens – respeitando
aqueles que pensam que pode –, porque isso depen-
de de uma medida cautelar e, ao final, tem de haver
uma sentença judicial, e a CPI não tem poderes para
tanto. Agora, o que V. Exª faz, Senador Pedro Simon,
é uma análise perfeita da conduta que devemos ter
aqui. Ou seja: V. Exª está a pregar uma cautela para
que o Supremo Tribunal Federal não se venha a mani-
festar, como não se manifestou anteriormente. Ao
contrário, houve até uma CPI que o Ministro presidiu,
de acordo com a Constituição, e nós todos sabemos o
resultado. Eu interferi no discurso de V. Exª para fazer
apenas um reparo. Ainda que o agravo não venha a
lograr êxito, era o único remédio jurídico que tinha o
Senador Bello Parga, que é autoridade coatora. Ge-
ralmente – e é incrível nas Comissões Parlamentares
de Inquérito – quem faz tantas vezes o tropel é o Rela-
tor, mas quem paga as conseqüências é o Presidente
da Comissão, que é a autoridade coatora. Eu queria
cumprimentar V. Exª pela precisão da sua aborda-
gem.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Obriga-
do. Até penso que V. Exª está correto quando diz que
é a única medida. Todavia, estou chamando a aten-
ção para o fato de que a chance de conseguirmos não
será com recurso, mas com essa outra proposta que
estou fazendo.

O Sr. Bello Parga (PFL – MA) – Permite-me V.
Exª um aparte?

O SR.PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Com mui-
ta alegria, dou o aparte ao extraordinário e competen-
te Presidente, que se licenciou, e não aceito que te-
nha sido por questão de saúde porque está cada vez
mais jovem, mais bonito. A última vez que S. Exª se li-
cenciou, quando voltou pensei que tinha ido àquele
hospital de rejuvenecimento, lá na Romênia.

O Sr. Bello Parga (PFL – MA) – Agradecendo o
aparte que V. Exª me concede, antes mesmo de en-
trar nele, quero dizer que, efetivamente, essa impres-
são que V. Exª tem eu poderia responder com aquele
dito bem brasileiro “quem vê cara não vê coração”.
Mas eu gostaria de fazer menção aqui, Excelência, a
dois pontos que V. Exª tocou. Foram atos que prati-
quei na direção dos trabalhos da CPI. V. Exª se refe-
riu ao agravo regimental que já foi objeto do co-
mento do Senador Bernardo Cabral. Eu confio, en-

treguei as liminares que nos foram endereçadas,
firmadas pelos ilustres Ministros do Supremo, à as-
sessoria jurídica, que as examinou profundamente e
analisou-as. Nas primeiras liminares, pedimos aos
Ministros, prestamos as informações e ficamos
aguardando e a partir da quinta ou da sexta entramos,
referentemente a cada uma delas, com o agravo regi-
mental. Conquanto eu tenha absoluta confiança na
capacidade jurídica dos nossos assessores, mesmo
assim, antes de enviar para o Supremo, tive o cuidado
– faço isso não só porque o respeito como pessoa
mas como autoridade, como jurista – eu ouvi o nosso
colega, Senador Bernardo Cabral, dizer que efetiva-
mente deu conformidade ao teor dos agravos. O agra-
vo é dirigido ao Ministro para que S. Exª reconsidere.
Se não reconsiderar, que S.Ex.ª encaminhe ao Pleno.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Tomara
que S. Exª reconsidere.

O Sr. Bello Parga (PFL – MA) – Ele pode ou não
ser atendido. Na nossa Comissão houve um tropel –
termo dito pelo nosso companheiro, Senador Bernar-
do Cabral – de pedidos de quebra de sigilo bancário,
telefônico e fiscal, sem a competente fundamentação.
Os ilustres Senadores, membros da Comissão, não
se preocuparam em fazer uma fundamentação. Não
somos obrigados, ao pedir a qualquer autoridade do
Executivo essas quebras de sigilo, a prestar satisfa-
ção à Receita Federal, ao Banco Central, ou à compa-
nhia telefônica, sobre a razão de estarmos quebrando
o sigilo. Esses pedidos constavam das reuniões, que
eram públicas e televisadas. Acredito que os próprios
advogados das pessoas que se julgaram prejudica-
das ou os próprios Ministros do Supremo estavam as-
sistindo à maneira como esses requerimentos eram
expostos. Sem que houvesse uma audição da própria
assessoria jurídica, recebi requerimentos que tive de
colocar em votação, que diziam: “Quebra-se o sigilo
de Dona Fulana”. Porém, não informava onde mora-
va, o que era, por qual razão era, a que se devia isso.
Creio que esse fato levou os sete Ministros a conce-
derem a liminar. Mas esse assunto está sendo estu-
dado, os agravos regimentais foram feitos e espero
que o meu substituto aprimore-os, para que a CPI não
fique prejudicada no andamento de seus trabalhos.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – V. Exª
concorda que, mesmo que tenham sido vários os pe-
didos de quebra de sigilo, na hora de debater – e V.
Exª disse algo muito importante, que trabalhos de Co-
missão são transmitidos pelo rádio e televisão, logo
são públicos –, nós, da Comissão, sabíamos por
que era feita a quebra de sigilo: “Nós vamos fa-
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zer a quebra de sigilo do Sr. Chico Lopes, Presidente
do Banco Central, porque foi descoberto isso, mais
isso, mais isso. Nós vamos fazer a quebra de sigilo do
Sr....”

Isso não constou do ofício, mas nós que debate-
mos a matéria e a conhecemos sabemos disso.

O Sr. Bello Parga (PFL – MA) – Mas não estava
na fundamentação do requerimento.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Exata-
mente. Mas estava na fundamentação do nosso voto
na hora da discussão na Comissão. É aí que eu quero
chegar.

O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Conce-
de-me V. Exª um aparte?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Pois não,
Excelência.

O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Nobre Se-
nador Pedro Simon, o assunto que V. Exª traz à tribu-
na é importante. Devemos debatê-lo à exaustão, por-
que, afinal de contas, diz respeito a uma das maiores
atribuições do Poder Legislativo na sociedade globali-
zada, que está exigindo profundas transformações
em todas as instituições. No meu entender, a quebra
de sigilo bancário tem de ser fundamentada. A quebra
do sigilo bancário, a quebra do sigilo telefônico e a
quebra do sigilo fiscal têm que ser fundamentadas.
Disso, não há dúvida nenhuma. Agora falarei da mi-
nha discordância, discordância do ponto de vista jurí-
dico, com o maior respeito que tenho pelo Supremo
Tribunal Federal, tanto que, presidindo a CPI do Judi-
ciário, mantenho com o STF as melhores relações,
como de resto a CPI dos Bancos também. Por quê?
Porque estamos tomando nossas decisões, o Supre-
mo Tribunal Federal as está contestando, e nós esta-
mos agindo dentro da lei, haja vista o procedimento
do Presidente da CPI dos Bancos, Senador Bello Par-
ga, que interpôs agravo de instrumento contra a deci-
são. Mas as decisões estão fundamentadas, sim. Isso
é o que eu acho.Pergunto: quem é que não sabe, nes-
te Brasil, por que se quebrou o sigilo bancário do Dr.
Francisco Lopes? Não é ele Presidente do Banco
Central? Não foi ele quem determinou a compra privi-
legiada de dólares por dois estabelecimentos bancá-
rios? Não foi ele objeto de medida muito grave,
muito séria por parte do Poder Judiciário? Não foi
a Justiça que determinou a busca e apreensão do-
miciliar de documentos? Não foi um documento
encontrado em poder dele revelador de existência
de conta no estrangeiro? Se isso tudo foi a deba-
te na Comissão, se isso tudo foi a debate na
sociedade publicamente, se o sigilo já estava que-

brado, eu não entendi por que a liminar. Que-
ro dizer – se V. Exª permitir, pois não tenho condições
de fazer ressalvas ao seu pronunciamento – que não
temos de explicar ao Banco Central por que quebra-
mos, não. Isso não! Nós devemos explicar isso à Na-
ção.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Exata-
mente.

O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – O Banco
Central só tem que receber um ofício nosso, dizendo:
“Está quebrado o sigilo bancário de fulano de tal.”
Para o Banco Central, nós não precisamos explicar
nada. Temos é de fundamentar o nosso voto. É essa
pequena divergência que tenho do pronunciamento
de V. Exª, que, no mais, está impecável, Senador Pe-
dro Simon, como impecáveis estão nossos trabalhos.
Continuamos todos na torcida para que o Supremo
Tribunal Federal reveja sua posição; senão, é melhor
abolir da Constituição Federal brasileira as Comis-
sões Parlamentares de Inquérito sem a possibilidade
da quebra desses sigilos. De resto – e V. Exª sabe dis-
so – concordo com a tese de V. Exª: “sigilo bancário
para homem público não deveria existir”.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Agradeço
o aparte de V. Exª. Voltarei à tribuna, para analisar
uma afirmativa feita pelo Senador Bernardo Cabral.

Com todo o respeito, assim como às vezes atre-
via-me a divergir do Senador Josaphat Marinho, que
considerávamos nosso maior jurista, atrevo-me agora
a divergir daquele que, com a saída do Senador Jo-
saphat Marinho, hoje considero o maior jurista do Se-
nado Federal e do Congresso Nacional, o nosso que-
rido Senador Bernardo Cabral. Atrevo-me a dizer que
vou divergir – e vou trazer a esta Casa os fundamen-
tos da minha divergência – porque acredito que pode-
mos também determinar a indisponibilidade dos
bens.

Vou analisar isso. Estou fazendo um estudo. Uns
dizem que nem o Supremo Tribunal Federal pode de-
cretar a indisponibilidade de bens antes da sentença
passada em julgado. Não acredito nisso. Parece-me
que não existe isso. Estive lendo a Lei do Colarinho
Branco e vi que, tendo fundamento, pode ser decretada
a indisponibilidade de bens. Sinto que, se isso não
acontece, sinceramente, é a principal razão pela qual
qualquer cidadão que é condenado, como já sabemos,
não pega cadeia e não devolve tampouco os bens.
Como vão pegar os bens depois da condenação transi-
tada em julgado? Não sobra nada.

Então, é direito da justiça determinar a indispo-
nibilidade, ainda que provisória, dos bens de um cida-
dão que está respondendo a processo antes do
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julgamento definitivo. Se é direito da Justiça fazer
isso, pelo artigo da Constituição que assegura à CPI
todos os direitos processuais do Judiciário, penso que
também podemos determinar a indisponibilidade dos
bens.

Não se trata de um problema da CPI, mas do
País. Se, de repente, descobrimos que o dono do
Banco Marka vendeu a casa para a antiga mulher por
R$4 milhões, vamos assistir, impassíveis, a esses
acontecimentos?

É o estudo que estou fazendo. E venho aqui di-
zer que, com todo o respeito, meu querido Senador
Bernardo Cabral, acho que a indisponibilidade tam-
bém é um direito que temos – nós e a Justiça. Porque,
de repente, eu me deparei com um jurista que afirma-
va “que indisponibilidade só com sentença passada
em julgado”. Com sentença passada em julgado,
nada mais é necessário. Não tem mais nada a fazer.
Não tem mais o que fazer.

O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) – V. Exª me
permite um aparte, nobre Senador Pedro Simon?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Pois não,
nobre Senador Bernardo Cabral.

O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) – Senador
Pedro Simon, agora mesmo, o juiz do Rio de Janeiro,
a requerimento do Promotor de Justiça, declarou a in-
disponibilidade dos bens do Marka e do outro.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Exata-
mente.

O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) – Apenas
para esclarecer.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sim, mas
é que dessa veio recurso...

O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) – Veio em
caráter liminar.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sim, re-
pare V. Exª que já havíamos decretado a indisponibili-
dade. O Ministro do Supremo Tribunal Federal derru-
bou-a. E agora, o juiz do Rio de Janeiro declarou-a e
novamente recorreram ao Supremo Tribunal Federal
da decisão.

O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) – E vão per-
der.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – E vão
perder. Concordo com V. Exª.

Quero encerrar, Sr. Presidente, dizendo que eu
havia pedido a convocação do Conselho da Repúbli-
ca para discutir a matéria. O Conselho da República,
Senador Bernardo Cabral – perdoe-me por dirigir-me a
V. Exª mais uma vez, mas tenho de dizer que V. Exª é
um referencial para mim –, é verdade que o Conselho

da República, quando incluído na Constituição Federal,
também era um instrumento mais do sistema parlamen-
tarista? Mas não me parece, Senador Bernardo Cabral,
que ele está mal colocado no sistema presidencialista.
Se foi colocado ali o Conselho da República como um
órgão do sistema parlamentarista, eu, lendo com
tranqüilidade o artigo hoje, o considerei um artigo da
maior importância no regime presidencialista, onde o
presidente está isolado.

O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) – Art. 90, in-
ciso II.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Exata-
mente. Ali, onde o Presidente está isolado. É verdade
que lá diz “quando há problemas”. Então alguns que-
rem entender que se convoca o conselho quando há
problema muito sério, que convocar o conselho é si-
nônimo de perigo, de algo grave. Aí é que divirjo.

Nunca me esqueço quando cheguei aqui, Sena-
dor pela primeira vez, e, 20 dias depois, eu era eleito
Secretário-Geral do MDB; o Dr. Ulysses, Presidente.

A tese do MDB, como a tese de todos os Parti-
dos, era reunir a Executiva do Partido, uma vez por
ano, quando o problema era muito grave, mas muito
grave.

O Senador Nabor está aí? Não está aí. Porque
ele era membro da Executiva comigo. Então, eu leva-
va ao Dr. Ulysses e insistia: “Dr. Ulysses, vamos fazer
reunião de Executiva duas vezes por mês e reunião do
Diretório uma vez por mês. ”E ele dizia:" Esse Simon
está louco. Ele quer fazer reunião de Executiva quan-
do não tem problema. Chega as que tenho que fazer
quando tem problema. Agora vou convocar reunião
da Executiva? Tem problema toda hora."

Eu convenci o Dr. Ulysses e começamos a fazer
reunião da Executiva, no mínimo, uma vez por mês e
reunião do Diretório ao menos de dois em dois me-
ses. O que aconteceu? Foi a maneira de nos enten-
dermos dentro do MDB, porque não esperávamos ha-
ver a crise para depois reunir; nós nos reuníamos
quando não havia nada.

Uma outra maestria do Dr. Ulysses: lá pelas tan-
tas, vinha um membro da Executiva e apresentava uma
proposta muito bacana, muito bonita, mas inviável, por-
que não era possível alguém fazer aquilo. O Dr. Ulysses
recebia a proposta: “- Formidável. Sensacional. Muito
boa. V. Exª está encarregado de levá-la adiante. Em
nome da Executiva, fica com V. Exª . Na terceira, nin-
guém mais fez proposta absurda.

Então, acho que o Conselho da República
pode ser reunido e deve ser reunido. Um país que
tem o índice de desemprego que temos, um país
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que tem o índice de analfabetismo que temos, um
país que tem um índice de pessoas passando fome
que temos, um país que tem os problemas que temos
não precisa ter um problema institucional, de perigo,
para fazer uma reunião. O Presidente da República
pode convocar, Sr.Presidente.É a grande chance que
o Presidente da República tem de sair das amarras
dos Chefes das Casas Civis da vida, que praticamen-
te o aprisionam, não o deixando falar nem com seus
companheiros de Partido. Porque, no Conselho da
República, estarão lá o Presidente da República, o
Presidente do Senado, o Presidente da Câmara, o Lí-
der da Maioria na Câmara e no Senado, a nossa Se-
nadora Líder da Minoria aqui – e Sua Excelência vai
ter muito o que aprender com a querida Senadora Lí-
der da Minoria nesta Casa –, com o Deputado Líder
da Minoria lá na Câmara dos Deputados, com aquele
extraordinário Deputado, vai ter muito o que aprender
com o General, quero dizer, Coronel Passarinho –
aliás, deveria ser general, porque, se fosse general, já
teria sido Presidente –, que foi designado por Sua
Excelência, como o Almirante Flores, que foram de-
signados pelo Presidente Fernando Henrique para
serem os dois representantes dele no Conselho.
Como serão felizes com Montoro e Odacir Klein, que
foram indicados pela Câmara para fazer parte do
Conselho. Acho que não só nessa matéria, Sr. Presi-
dente. O Presidente da República deveria ter alguém
que o aconselhasse a ler com calma esse artigo e ver
se não há nesse artigo, não apenas no caso que pro-
pus, nas dificuldades entre o Judiciário...

A Srª Emilia Fernandes (Bloco/PDT – RS) –
Senador Pedro Simon, V. Ex ª me concede um brevís-
simo aparte?

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Senado-
ra Emilia Fernandes, apelo a V. Exª para que deixe o
Senador Pedro Simon concluir. S. Exª já ultrapassou
seu tempo em doze minutos.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Presi-
dente, brigo com V. Exª, mas não brigo com a Sena-
dora Emilia Fernandes.

Está concedido o aparte.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Ex.ª
não brigará.

A Srª Emilia Fernandes (Bloco/PDT – RS) –
Estou chegando ao plenário neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Apelo a
V. Exª que permita que o Senador Pedro Simon con-
clua o discurso.

Aceitarei o ônus sozinho, Senador Pedro Simon.

A Srª Emilia Fernandes (Bloco/PDT – RS) –
Muito obrigada. Serei rápida. Estou chegando neste
momento no plenário. Acompanhei parte do pronunci-
amento de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
não aceitou meu apelo.

A Srª Emilia Fernandes (Bloco/PDT – RS) – Fi-
quei com o Senador Pedro Simon, que me concedeu
o aparte. Peço a benevolência de V. Exª, Sr. Presiden-
te, apenas para cumprimentar o Senador Pedro Si-
mon, que faz essa grande provocação desse debate
nacional em relação à convocação do Conselho da
República e à CPI. Não temos tempo para nos apro-
fundar, pois quero respeitar a orientação do Presiden-
te. Do ponto de vista constitucional, jurídico, não me
atrevo a discutir, tendo em vista os brilhantes apartes
que V. Exª recebeu de nossos ilustres Senadores ju-
ristas. Sobre a CPI, se temos ou não o direito de que-
brar sigilo, não podemos e não devemos, neste País
de tantas injustiças e de tantas exclusões, continuar
nos movendo pela letra fria da lei. Se num ofício, num
requerimento falta uma justificativa, uma palavra, a
sociedade tem diante de si toda a justificativa do mun-
do, que são as falcatruas que foram feitas com o di-
nheiro público e que deseja ver esclarecidas. Cumpri-
mento-o, Senador Simon.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Muito
obrigado. Encerro, Sr. Presidente, e veja como não
poderia encerrar sem o significado e conteúdo deste
aparte.

Faço este apelo ao Presidente da República:
leia este artigo da Constituição. Veja o nosso Deputa-
do Genoíno, a nossa querida Líder da Minoria, Sena-
dora do Acre, veja o Coronel Passarinho, o Odacir,
veja essas pessoas, sentadas informalmente com
Sua Excelência no Conselho da República, sem car-
gos nem encargos – penso que fica do lado de fora o
Chefe da Casa Civil, não há motivo para entrar –, e
conclua se não seria bom para Sua Excelência esse
tipo de reunião.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Tem a
palavra o Senador Lúcio Alcântara por vinte minutos,
por cessão do Senador Roberto Saturnino.

A Mesa deseja fazer ciente aos Srs. Senadores
que, ao solicitar seja cumprido o tempo destinado a
cada um, não está faltando com benevolência a quem
quer falar, mas pensando nos demais Senadores ins-
critos.

V. Exª tem a palavra, Senador Lúcio Alcântara.
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O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
V. Exª está sugerindo que ao invés de ter benevolên-
cia com uns, tenha benevolência com vários.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Com to-
dos.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Sr.
Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, há um debate ins-
talado no País sobre a retomada do crescimento, do
desenvolvimento econômico. Cumprida boa parte da
agenda que visava a estabilizar a economia e corrigir
o processo inflacionário, há uma expectativa de que o
País volte a crescer. E voltando a crescer o País, há a
esperança de mais emprego, de aumento da ativida-
de econômica e, conseqüentemente, de um cenário
de mais felicidade, de mais progresso social do povo
brasileiro. No meio dessa discussão, muitos têm se
posicionado ora para defender abertamente a reto-
mada do desenvolvimento, ora para vinculá-lo a uma
política financeira que tem por objetivo manter baixas
taxas de inflação, portanto, preservando o valor da
moeda e, conseqüentemente, o equilíbrio da nossa
economia.

Nesses dias, em função da comemoração dos
dez anos do Iedi – Instituto de Estudos para o Desen-
volvimento Industrial –, falando em nome desse Insti-
tuto, o industrial Eugênio Staub, seu Presidente, de-
clarou-se frustrado com os índices que o País tem al-
cançado ao longo desses dez anos de fundação do
Iedi.

A Folha de S.Paulo de domingo, 13 de junho,
trazia uma matéria sob o título “O Iedi completa 10
anos com sentimento de frustração”. Em alguns tópi-
cos de uma entrevista concedida pelo Presidente do
Instituto, Sr. Eugênio Staub, pode-se ler o seguinte:
“Fundado em 15 de maio de 1989 por 30 empresários
industriais, o Iedi conta hoje com um conselho com-
posto por 45 membros”.

Sobre a função do Iedi, dizia o Sr. Eugênio Sta-
ub “que é continuar, democraticamente, a cutucar o Go-
verno e a influenciar os políticos, porque uma revolução
não está na nossa agenda. Queremos contribuir para o
País encontrar o seu caminho”.

E fala sobre a sua relação com o Presidente
Fernando Henrique Cardoso. Diz ele: “O Presidente
Fernando Henrique Cardoso nos trata sempre com
muito carinho, mas isso não quer dizer que implemen-
te nossas sugestões. Eram 14 propostas fundamen-
tais. De acordo com um balanço que fizemos recente-
mente, 30% delas estão em implantação. A princi-
pal, a mudança da política cambial, foi implantada,
embora  de  forma  atrapalhada. ” E  por  aí  segue.

O que o IEDI esperava para a economia brasilei-
ra, ou espera, porque o seu documento de constitui-
ção continha 21 itens que deveriam estar presentes
no Brasil de 2010? Quais eram esses itens?

1) O País é uma democracia pluralista, com Par-
tidos Políticos fortes e de ideais bem definidos;

2) Tem em torno de 200 milhões de habitantes e
uma taxa moderada de crescimento populacional;

3) Inserido no mundo desenvolvido, está entre
as cinco maiores economias do mundo, com renda
per capita superior a US$5 mil;

4) Existem grupos privados nacionais eficientes
e fortes, inclusive multinacionais brasileiras;

5) A fome e a miséria foram erradicadas como
conseqüência da boa distribuição de renda;

6) O regime econômico é baseado na livre iniciati-
va, com liberdade cambial e de fluxos de capitais;

7) O corporativismo e os cartórios foram elimina-
dos e não existe mais a socialização dos prejuízos;

8) O sistema produtivo é participativo. Existe
ambiente de ampla negociação nas relações entre
capital e trabalho.

9) O Governo é forte, de tamanho reduzido, efici-
ente e sua ação voltada para os interesses coletivos;

10) Na área econômica, o Governo exerce fun-
ções normativas e reguladoras de forma democrática,
transparente e não casuística;

11) A justiça é soberana, eficiente, eficaz e ética;
12) A sociedade dá grande importância aos va-

lores éticos, à família, ao indivíduo, ao trabalho e à cri-
atividade, ao respeito pelas crianças, idosos e minori-
as;

13) A qualidade de vida alcançou níveis compa-
rados aos de outros países desenvolvidos, destacan-
do-se níveis elevados nas áreas da saúde, habitação,
saneamento básico, alimentação, equilíbrio ecológico
e segurança;

14) A educação é de acesso a todos. O ensino
privado convive com o ensino público;

15) A infra-estrutura de comunicação, de trans-
porte, de distribuição de energia é moderna e eficien-
te;

16) A indústria é competitiva, interna e internaci-
onalmente, fabricando produtos de qualidade com
elevada produtividade;

17) O país é um importante produtor e exporta-
dor de alimentos. A agricultura apresenta elevada
produtividade;

18) O país tem alta capacitação tecnológica, é
importante criador de tecnologia e não impõe barrei-
ras às suas importações;
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19) Há razoável equilíbrio regional provocado
pela descentralização industrial e urbana;

20) A moeda é estável e forte;
21) O País está em contínua evolução econômica,

social e política, e reina confiança na sociedade.
Diante dessa visão que o IEDI tinha do Brasil no

ano 2010 – e esse documento que acabei de ler foi es-
crito em 1989 –, verifica-se uma evidente e muito gran-
de distância entre o Brasil de hoje, o Brasil real, e o Bra-
sil ideal, pintado para o ano de 2010...

O Sr. Ernandes Amorim (PPB – RO) – Agora
entendi, é o Brasil pintado, desculpe-me.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – O
que nós desejamos mostrar com isso , Senador
Ernandes Amorim – e o fazemos aqui nesse documen-
to que solicitamos à assessoria do Senado –, é uma
comparação entre o Brasil na década de 90 e o Brasil
da década de 80, por muitos chamada de década perdi-
da. Eu diria que ela pode até ter sido perdida do ponto
de vista econômico, mas foi importantíssima do ponto
de vista político, porque marcou a reconciliação dos bra-
sileiros com o processo de redemocratização e com a
promulgação da nova Constituição. Assim, se ela foi per-
dida do ponto de vista econômico, foi da maior importân-
cia do ponto de vista político.

Alguns desses dados mostram que o País evo-
luiu bastante ao longo desses anos, razão pela qual a
forma como foi apresentada a manifestação do IEDI e
a resposta do Presidente Fernando Henrique Cardo-
so pode – parece-me – levar à conclusão de que am-
bas as partes estão com a razão. O IEDI anuncia,
aponta e registra a sua insatisfação com esse cenário
que havia sido tratado e o Presidente desqualifica
aqueles que desejam o retorno de processos na eco-
nomia absolutamente incompatíveis com a sociedade
livre, globalizada, de grandes relações internacionais,
que pensamos deva ser o Brasil de hoje.

O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Permite-me
V. Exª um aparte?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Concedo o aparte do Senador Edison Lobão.

O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Meu caro
companheiro, penso que essa prospectiva do IEDI
ainda está modesta em relação a um documento se-
melhante elaborado pela ONU, também no final da
década de 80, em que previa que, no ano 2010, o Bra-
sil seria a terceira maior economia do mundo, depois
dos Estados Unidos e da China. O documento que V.
Exª acaba de ler estabelece uma perspectiva de quin-
ta economia.Na verdade essa parece ser a solução
ideal, o cenário ideal para o Brasil e para a

sociedade brasileira. Uma sociedade com esses indi-
cadores só teria que se regozijar por tudo quanto já ti-
vesse alcançado no que diz respeito ao desenvolvi-
mento da economia e ao bem-estar do povo. Ainda
ontem examinava um documento, segundo o qual na
China existem, hoje, cerca de 24 mil joint-ventures
com os Estados Unidos e apenas um com o Brasil.
Veja que diferença extraordinária. Precisamos ser um
pouco mais ousados, precisamos avançar mais.O do-
cumento é importante como balizador, como uma lan-
terna na popa, como diria Roberto Campos, mas é
preciso que cada qual de nós faça também sua parte
e acredite neste País, como eu acredito e como certa-
mente V. Exª acredita.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Se-
nador Edison Lobão, V. Exª, com isso, frisa a necessi-
dade de o País se articular melhor – talvez no cenário
internacional – e ser mais ousado, com atitudes que
permitam o crescimento de nossa economia nesse
contexto em que vivemos. O que houve entre o lança-
mento desse documento do IEDI, em 1989, e os dias
de hoje, foi um fato novo e importante: a globalização.
E vamos verificar que estamos presos em uma espé-
cie de armadilha. Por quê? Fizemos a estabilidade da
economia e vivemos em um regime sem inflação. Esse
é o maior capital do Presidente Fernando Henrique. As
vitórias que Sua Excelência teve na primeira e segunda
eleições estão, sem dúvida, repousadas nesse clima de
segurança, de estabilidade econômica, porque antes vi-
víamos aos sobressaltos, com os preços disparando to-
dos os dias, e a economia sendo corroída pelo proces-
so inflacionário.

As pesquisas de opinião, recentemente publica-
das pela imprensa, mostraram que já existe uma es-
pécie de descolamento entre a imagem do Presidente
e o Plano Real. Quer dizer, a taxa de aceitação do
Plano Real é muito superior à aprovação do Governo,
ou da figura do Presidente Fernando Henrique Cardo-
so. Isso apenas confirma o que outros já disseram an-
tes: o Plano Real é importante, a população o apoiou
e está satisfeita, mas duas coisas têm de ser ditas:
primeiro, o Presidente não tem mais o direito autoral
do Plano Real, o Plano Real caiu no domínio público;
segundo, não nos resta essa estabilidade, porque ela
também veio acompanhada de efeitos indesejáveis: o
desemprego, a falta de crescimento econômico, os
problemas que os empresários sofrem, a competitivi-
dade, a abertura das nossas barreiras comerciais e,
portanto, o grande aumento da importação. Há, pois,
a necessidade de engenho para conciliar essa estabi-
lidade com algum crescimento.

Dados recentes mostram o grande aumento da
pobreza na Argentina em função de todas essas me-
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didas na economia, nos dois governos do Presidente
Menem. Mas, por outro lado, no meio de todas essas
dificuldades, o governo argentino determinou aos
bancos privados, mediante acertos nessas questões
de compulsório e recolhimento ao Banco Central, que
refinanciassem todas as empresas que devessem até
US$200 mil. Sem dúvida nenhuma, trata-se de uma
medida que busca revitalizar a economia, porque em-
presas que devem até US$200 mil são pequenas e
médias.

Creio que o Presidente Fernando Henrique legi-
timará seu segundo mandato com políticas sociais, e
não há política social melhor e mais necessária que
aquela que propicie emprego. O Governo deve lan-
çar-se nesse novo campo.

O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senador Lú-
cio Alcântara, concede-me V. Exª um aparte?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Ouço V. Exª com prazer.

O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Se ouso in-
terrompê-lo, é para concordar em gênero, número e
grau com as suas observações. Não há dúvida algu-
ma de que o Plano Real já atingiu a maturidade no
seio da sociedade brasileira. Toda a sociedade brasi-
leira aplaude o Plano Real. Todavia, temos de admitir
que ele teve aspectos negativos que precisam ser
corrigidos. Até determinado momento, tudo foi bem;
mas, agora, os dados mostram o número estarrece-
dor de dez milhões de desempregados no nosso País.
Para solucionar esse problema, V. Exª tem razão, é
preciso haver a retomada para o desenvolvimento.
Daí a nossa pregação, desde que chegamos ao Se-
nado, de que essa retomada do crescimento seja feita
a partir do interior. É importante salientar isso, porque
estamos concentrando muitos recursos na região Su-
deste do Brasil. Estão reunidos, no Rio de Janeiro,
toda a América Latina e alguns países europeus para
discutir a economia, e a maior discussão que deve-
mos fazer refere-se às barreiras que os países euro-
peus e os países mais desenvolvidos colocam com
relação aos produtos agrícolas do Brasil. A agricultu-
ra, âncora do Real, vem sendo amplamente sacrifica-
da. Se o Governo der incentivos à agricultura – e está
na hora de adotarmos mecanismos de defesa da em-
presa nacional –, sem dúvida, estou com aqueles que
ainda têm a mais viva esperança no nosso País. Cum-
primento V. Exª pelo oportuno pronunciamento.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Esse encontro de cúpula, com Presidentes, Chefes
de Estado e Governo, no Rio de Janeiro, é de certa
maneira alvissareiro, à medida que estamos abrindo

uma pequena brecha naquela defesa monolítica, in-
transigente, que a União Européia fazia dos seus pro-
dutos e principalmente dos produtos agrícolas, como
que nos tirando qualquer chance de competir e expor-
tar para aqueles países.

Duvido que esse sistema de internacionaliza-
ção da economia, de globalização, a palavra mais uti-
lizada, gere condições ou estabeleça premissas, pos-
sibilidades de países ascenderem no ranking geral
de desenvolvimento. Se fizermos uma rápida reme-
moração, será muito difícil apontar, nos últimos anos,
um país que tenha rompido a barreira do subdesen-
volvimento para se integrar aos países do Primeiro
Mundo.

O Presidente Menem enviará um expediente a
um organismo internacional ou à ONU, dizendo que a
Argentina se considera país de Primeiro Mundo,
abrindo mão de recursos que normalmente as institui-
ções multilaterais e internacionais destinam aos paí-
ses em desenvolvimento, por intermédio do PNUD,
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimen-
to, e outros. Será a primeira vez que um país vai pas-
sar de um mundo para outro mediante um ofício do
Presidente da República.

Sr. Presidente, afinal essa globalização vem
para cristalizar situações assimétricas dessas econo-
mias ou representa realmente uma nova esperança
para esses países? Nesse momento, estamos sentin-
do a dificuldade em conciliar o desenvolvimento com
a estabilidade da moeda. Esse é o nosso grande de-
safio. Sem isso, não seremos nunca um País com um
povo próspero e feliz, um País que realize o seu gran-
de destino, ainda que as taxas de inflação sejam mui-
to baixas.

O Sr. Lauro Campos (Bloco/PT – DF) – Conce-
de-me V. Exª um aparte?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Ouço V. Exª com prazer.

O Sr. Lauro Campos (Bloco/PT – DF) – Antes
de expor meu ponto de vista, declaro a minha admira-
ção por V. Exª, por seu comportamento, pela sua ca-
pacidade de trabalho e por seu discernimento. Hoje,
infelizmente, a minha vida não permite concordar
com alguns pontos que expõe. Em 1954, fui professor
de Economia da Universidade Federal de Minas Ge-
rais – dedicação exclusiva, tempo integral. Naquela
ocasião, era moda essas discussões de hoje. A in-
flação era indispensável – aquele sopro inflacioná-
rio a que Keynes se referia e que Raul Prebisch e
seus discípulos, na América Latina, consideravam
essencial para o desenvolvimento. Alguns diziam
que, sem inflação, não havia desenvolvimento;
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outros optavam pela estabilidade, pelo equilíbrio or-
çamentário e, portanto, achavam que a inflação per-
turbava essa estabilidade. Em 1958, fiz um curso so-
bre desenvolvimento econômico na Itália e fui aluno
de vários eminentes mestres, como Claudio Napoleo-
ni, Rosenstein Rodan e outros, cujas teorias desen-
volvimentistas eram um pouco diferentes umas das
outras. Mas, por exemplo, Rosenstein Rodan, chefe
do planejamento da Inglaterra para as colônias, criou
a teoria do big push, que sugeria que, sem grandes
quantidades maciças de investimento público, não se
poderia conseguir o desenvolvimento e que somente
investimentos públicos em pequenas doses não re-
solveria o problema. E apontava diversos exemplos,
no Chile, no Brasil, etc, de coisas que não tinham
dado certo porque o Governo não tinha acertado no
calibre dos seus investimentos, dos seus gastos, oca-
sionadores, obviamente, de desequilíbrio orçamentá-
rio. Ainda nos anos 50, depois de estudar bastante,
comecei a discordar de alguns aspectos desse de-
senvolvimentismo e colocava no quadro para meus
alunos uma frase não de um economista, mas de um
sociólogo do conhecimento: “Todo conceito”, dizia
Karl Mannheim, “representa uma espécie de tabu di-
ante da pluralidade de sentidos e, por isso, unifica e
simplifica a vida em proveito da ação”. O desenvolvi-
mento econômico é um tabu, tal como o pleno empre-
go, que é colocado para unificar e simplificar a vida
em proveito da ação. As pessoas se engajam no de-
senvolvimento econômico, os trabalhadores, os capi-
talistas e os comerciantes, sem perceberem que ele
significa enriquecimento para uns e empobrecimento
para outros.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – E
qual é a alternativa?

O Sr. Lauro Campos (Bloco/PT – DF) – O de-
senvolvimento econômico significa, dentro da nossa
sociedade, em nosso contexto, obviamente, o aumen-
to da dívida pública, do déficit orçamentário, que fi-
cam escondidos, não são mostrados para não atrapa-
lhar a hipnose que esses conceitos têm de causar na
sociedade. Na minha tese de concurso para catedráti-
co, nobre Senador, toco nesses assuntos, e meu mo-
desto posicionamento é o de que, na realidade, não é
tabu; a palavra “Polinésia”, sagrada e profana, amada
e odiada, não é essa dualidade que está presente
nesses nossos conceitos de pleno emprego, de de-
senvolvimento, etc. Não, a nossa dualidade é capita-
lista. Não é “Polinésia”; é capitalista mesmo. Quer
dizer, confundimo-nos e dizemos, por exemplo,
que todas as sociedades devem tentar atingir o
pleno emprego. O pleno emprego da mão-de-obra,
maravilha! O significado aparente é maravilhoso.
No entanto, o próprio Keynes fala de maneira um

pouco escondida – não pode ser muito claro – que o
pleno emprego só é alcançável com salário próximo
de zero: “Zero or negative wage, we will ensure full
employment continuously”. Salário zero ou negativo
assegura o pleno emprego. Então, se a meta de uns é
o pleno emprego, o destino de outros é salário zero ou
negativo. O que vimos acontecer no Brasil foi outra
coisa, ao contrário do otimismo, por exemplo, de Ro-
berto Campos, que, quando tomou posse como Se-
nador, disse que, no ano 2000, o Brasil seria tão gran-
de, que dominaria, como os Estados Unidos faziam
naquela ocasião, os países da América Latina e que
escutaríamos do Paraguai, do Uruguai, etc. aquela
mesma repulsa: “Brazilians, go home”. E nos encon-
tramos, hoje, em nível semelhante ao dos nossos vizi-
nhos. Muito obrigado, Senador.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Obrigado pelo aparte, Senador Lauro Campos. O dis-
curso de V. Exª é enriquecedor, porque é fundamenta-
do na teoria econômica. No entanto, em uma entrevis-
ta publicada ontem ou anteontem na Folha de S.Pau-
lo, o Deputado Delfim Netto deixa os economistas
muito mal, porque diz que toda previsão é chute – eu
chuto, tu chutas, ele chuta, nós chutamos – e serve
depois para demonstrar que o erro acabou por expor
uma situação melhor do que aquela que tinha sido
prevista.

Ainda gostaria de chamar a atenção de V. Exª –
já vou concluir, Sr. Presidente – para o problema do
desenvolvimentismo e de dizer que o difícil é justa-
mente conciliar esse equilíbrio econômico, sem os
males do déficit público, do endividamento, com o
crescimento econômico.

Para uma sociedade como a nossa, que incor-
pora, anualmente, milhões de pessoas ao mercado
de trabalho, é preciso criar oportunidade de trabalho.

Ouvia dizer muito que era necessário deixar o
bolo crescer para dividi-lo depois. Hoje, não há bolo, e o
número de pessoas que precisam da divisão aumentou
muito. Então, é fundamental que esse ajuste se dê de
modo a conferir uma face humana à política econômi-
ca do País. Esse é o nosso grande dilema.

Como os dados estão mostrando que o Presi-
dente Fernando Henrique enfrenta dificuldades, por
não estar conseguindo liderar um programa de cresci-
mento e de desenvolvimento, penso que Sua Exce-
lência terá que fazer tudo para que o seu segundo go-
verno seja marcado por isso, sob pena de ficarmos
“patinando” nessa política financeira de estabilidade,
enquanto a situação do País se agrava pelo de-
semprego, pelo desequilíbrio das empresas, enfim,
por todos esses elementos perturbadores a que
estamos  assistindo.
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Por último, deveríamos libertar o Presidente
Fernando Henrique Cardoso, para que compusesse o
seu governo da maneira que julgasse conveniente.
Estou dando, aqui, a minha opinião pessoal. Os Parti-
dos políticos – inclusive, o meu – deveriam ter a gran-
deza de liberar o Presidente para fazer um novo Mi-
nistério; para escolher pessoas dentro dos partidos,
mas exercitar plenamente o poder que lhe é dado
pela própria Constituição, uma vez que os desenten-
dimentos, a falta de sincronia nas ações dos partidos
políticos terminam por comprometer a própria ação
do Governo.

Ora, nós que pertencemos a partidos políticos
que apóiam o Governo e temos, conseqüentemen-
te, de ser os mais interessados – tanto quanto todos
os brasileiros, é verdade – em seu êxito, devemos
ter a compreensão para, neste momento, liberar o
Presidente da República, a fim de que promova
uma reorganização do Governo conforme conside-
rar necessário.

O Sr. Ernandes Amorim (PPB – RO) – Senador
Lúcio Alcântara, V. Exª me permite um aparte?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Sr.
Presidente Geraldo Melo, já esgotei o tempo e não
quero abusar da generosidade de V. Exª. Ainda não
sou um Pedro Simon, mas chego lá.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Senador
Lúcio Alcântara, V. Exª já esgotou em oito minutos o
seu tempo, mas, para equilibrar a benevolência da
Mesa, sugiro que ouça o aparte do nobre Colega.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Ouço V. Exª, Senador Ernandes Amorim.

O Sr. Ernandes Amorim (PPB – RO) – Senador
Lúcio Alcântara, temos observado o movimento dos
Partidos junto ao Governo Federal. Mandei elaborar
um discurso – que seria lido hoje, e o será possivel-
mente amanhã – sobre a necessidade de os Partidos
e parlamentares devolverem os cargos que ocupam
ao Presidente da República, a fim de que Sua Exce-
lência tenha as condições necessárias para realizar
uma reforma e governar o País com autonomia. Na
verdade, o que se vê é uma minoria dividindo o poder
com o Presidente e, de resto, o Brasil prejudicado. Por
isso, o conselho que gostaria de estender, neste mo-
mento, a quem ocupa cargos no governo é o de que
os devolvam ao Presidente da República; assim, Sua
Excelência se sentirá à vontade para realizar essa re-
forma. Muito obrigado.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Mu-
ito obrigado, Senador Ernandes Amorim. V. Exª vem
apenas ao encontro da minha proposta. Creio que
o Presidente deve libertar-se, com a compreen-

são e até com o apoio dos Partidos políticos de sua
base, a fim de que reorganize o Governo com vistas a
emprestar maior vigor, maior sintonia com a popula-
ção e com o povo brasileiro na realização do seu des-
tino e na reversão das condições absolutamente ina-
ceitáveis em que ainda vive boa parte do povo brasile-
iro.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Lúcio Alcân-
tara, o Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu-
pada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – A Presidência prorroga, de ofício, o tempo
destinado ao Expediente.

Concedo a palavra ao Senador Maguito Vile-
la.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, na semana passada, tomou posse,
em solenidade no Congresso Nacional, a nova Direto-
ria da Frente Parlamentar do Cooperativismo, a Frenco-
op. Assumiu a presidência dessa importante entidade o
Deputado Federal Silas Brasileiro, do PMDB de Minas
Gerais, para os trabalhos da qüinquagésima primeira le-
gislatura. Ele assumiu em substituição ao Deputado
Carlos Melles, do PFL mineiro, que, nos últimos quatro
anos, teve uma atuação destacada à frente da entidade.
Pessoalmente, tive a oportunidade de participar da so-
lenidade de posse e faço uso, hoje, desta tribuna,
para saudar a nova Diretoria, colocando-me, como
defensor que sou do cooperativismo, como parceiro
nas importantes missões que esta Frente Parlamen-
tar ainda tem a executar.

A Frencoop é uma das mais representativas e
atuantes frentes parlamentares do Congresso Nacio-
nal, reunindo nada menos do que 215 parlamentares.
Seu objetivo principal é desenvolver estratégias que
possam criar um ambiente legislativo capaz de pro-
mover o crescimento e consolidar a filosofia coopera-
tivista no País.

O universo cooperativista brasileiro movimenta
cerca de R$30 bilhões por ano, com o trabalho de
4.200 cooperativas dos mais variados ramos de ativi-
dade, que possuem mais de quatro milhões de asso-
ciados. Por essas informações, percebe-se que o sis-
tema gera milhares de empregos e movimenta, de
forma bastante significativa, a economia do País.

A união e a organização das cooperativas, que
atuam realmente de forma conjunta, têm sido uma
das pilastras do avanço que elas têm alcançado. Ca-
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pitaneadas pela Organização das Cooperativas Bra-
sileiras, a OCB, com o apoio decisivo da Frencoop, as
vitórias alcançadas pelo setor têm sido inúmeras.

A criação do Banco Cooperativo Brasileiro foi
uma delas. Uma instituição que emerge com uma filo-
sofia cooperativista e não meramente capitalista e
com objetivos especulativos. A Frencoop está atuan-
do firmemente também na modernização da Legisla-
ção Trabalhista, encaminhando propostas que irão
estabelecer novas regras na relação de trabalho den-
tro das cooperativas. É essa uma alternativa criativa e
eficiente no combate a um dos maiores problemas
brasileiros na atualidade, o desemprego.

Outra conquista alcançada pelas cooperativas
brasileiras, com o apoio decisivo da Frencoop, foi a
criação do Sistema Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo, através da Medida Provisória nº
1.715 de 1998. Este é um órgão que visa a organizar,
administrar e executar o ensino de formação profissi-
onal, desenvolvimento e promoção social do traba-
lhador em cooperativa.

A luta mais recente da Frencoop e da OCB é a
conclusão do Programa de Revitalização das Coope-
rativas de Produção Agropecuária. O objetivo é desti-
nar R$2,100 bilhões para a capitalização das coope-
rativas de produtores rurais, um dos segmentos mais
importantes na atividade cooperativista do País. O
programa prevê o alongamento da dívida dos coope-
rados com as cooperativas do setor rural.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o tempo é
curto para elencarmos todas as iniciativas da Frencoop
e da OCB. Deixo registrado, porém, o meu reconheci-
mento ao sério, honroso e eficiente trabalho cooperati-
vista empreendido hoje no Brasil. Faço ainda um alerta
e um pedido ao Governo Federal para que, ao contrario
dos governos anteriores, dê o merecido e necessário
apoio de que o cooperativismo brasileiro necessita.
Investir no trabalho das cooperativas e na justiça social
é investir numa melhor distribuição de renda e na gera-
ção dos empregos que o País anseia.

Aproveito para fazer uma saudação especial ao
Sr. Antônio Chavaglia, Presidente da Organização
das Cooperativas de Goiás, e ao seu Vi-
ce-Presidente, Antônio Carlos Borges. Homens séri-
os e empreendedores, que tanto têm contribuído com
o crescimento da economia de meu Estado e com o
cooperativismo brasileiro. À nova diretoria da Frenco-
op os meu votos de sucesso absoluto no desempe-
nho de suas missões e o registro de meu apoio incon-
dicional, como Senador e como cidadão, interessado
na redução dos graves índices de desigualadess so-
ciais registrados no Brasil.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Aproveito a oportunidade para convidar os
Senadores que estão em seus gabinetes ou em ou-
tras dependências da Casa a virem ao plenário, pois
teremos votação com quorum.

Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que se-
rão lidos pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Gerson Camata.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 444, DE 1999

Cria o Programa de Financiamento a
Profissionais Liberais – FIPROL, destina-
do a beneficiar profissionais recém-for-
mados pelas Universidades das regiões
Norte e Nordeste.

O Congresso Nacional decreta:
Art.1º Fica criado o Programa de Financiamento a

Profissionais Liberais – FIPROL, a ser administrado
pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social – BNDES, com o objetivo de criar oportunidades
de trabalho para os profissionais de nível superior re-
cém-formados pelas universidades das regiões Norte e
Nordeste e que venham a exercer a sua profissão nes-
sas regiões, como profissionais liberais.

Art. 2º O Fiprol será financiado com recursos do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social – BNDES, repassados para os seguintes agen-
tes financeiros:

I – Banco da Amazônia S.A.;
II – Banco do Nordeste do Brasil S.A.
§ 1º Os agentes financeiros mencionados nos

incisos I e II ficam autorizados a utilizar os recursos
do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte
(FNO) e do Fundo Constitucional de Financiamento
do Nordeste (FNE) nos financiamentos do Fiprol.

§ 2º A aplicação dos recursos destinados aos fi-
nanciamentos do Fiprol, ficarão a salvo das restrições
de controle monetário de natureza conjuntural e deve-
rão destinar crédito diferenciado dos usualmente ado-
tados pelas instituições financeiras, em função das
reais necessidades das regiões beneficiadas.

Art. 3º A linha de crédito do Fiprol terá as seguin-
tes características:

I – beneficiários: profissionais de nível superior,
formados pelas universidades públicas e privadas
das regiões Norte e Nordeste, nos últimos três anos,
contados a partir da data de apresentação do pedido
de empréstimo, que queiram estabelecer-se nas
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mesmas regiões, podendo também ser beneficiados,
atendidas as mesmas condições, grupos formados
por dois ou mais profissionais;

II – itens financiados: móveis, utensílios, máqui-
nas e equipamentos necessários ao exercício da pro-
fissão;

III – garantias: seguro de crédito interno, aliena-
ção fiduciária, aval ou fiança;

IV – prazo para reembolso: de 3 (três) a 5 (cinco)
anos, a contar da data da assinatura do contrato entre
o agente financeiro e o mutuário, em função do valor
do financiamento e do período necessário ao retorno
do investimento.

V – carência: compreendida no prazo para re-
embolso, observados os limites mínimo de 12 (doze)
meses e no máximo 24 (vinte e quatro) meses, a par-
tir da última liberação do financiamento;

VI – juros: os mais baixos possíveis, a serem de-
finidos pelo BNDES e agentes financeiros envolvidos,
de acordo com o disposto no § 2º do art. 2º;

VII – riscos operacionais: a serem divididos en-
tre o agente financeiro e o BNDES, no caso de finan-
ciamentos com recursos repassados pelo BNDES.

Art. 4º Para a concessão dos empréstimos, se-
rão exigidos apenas os documentos pessoais do mu-
tuário, o diploma ou documento equivalente e a apre-
sentação de projeto simplificado que contenha o míni-
mo indispensável de informações, segundo modelo
elaborado e fornecido pelo BNDES.

Art. 5º O Poder Executivo editará todos os de-
mais atos necessários à fiel execução do estabeleci-
do na presente lei.

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Justificação

Um dos problemas cruciais que o Brasil enfrenta
atualmente é o desemprego, causado por fatores endó-
genos e exógenos, dos quais a grande maioria foge ao
controle dos órgãos governamentais responsáveis pelo
desenvolvimento. Essa realidade se apresenta de ma-
neira mais grave nas regiões menos desenvolvidas,
como a Norte e a Nordeste, provocando um grandioso
êxodo da mão-de-obra desempregada, para as outras
regiões mais desenvolvidas do País, como a Sul e a Su-
deste, com o agravamento da situação social e, em con-
seqüência, da ampliação da criminalidade nessas re-
giões, já pressionadas com seus próprios problemas
sociais e de urbanização.

A situação do desemprego é tão grave que já
atinge grande parte dos profissionais de nível supe

rior, os quais, por falta de oportunidades de emprego,
estão sujeitando-se a executar tarefas que não exigem
qualquer qualificação para o seu desempenho.

A busca de soluções não compete apenas aos
poderes executivos municipais, estaduais e federal,
mas também aos representantes do povo, nas Câma-
ras, Assembléias e Congresso Nacional. Assim, por
acreditar na responsabilidade e na competência do
Poder Legislativo em contribuir com soluções factíve-
is para os problemas nacionais, é que estamos pro-
pondo a criação do Programa de Financiamento ao
Exercício da Profissão Liberal – FIPROL, visando a
atingir os recém-formados pelas universidades das
regiões Norte e Nordeste.

É interessante notar que o Governo Federal
despendeu, em 1996, R$6,0 bilhões nas instituições
federais de ensino superior, sendo R$351 milhões da
região Norte e R$1,1 bilhão da região Nordeste. Con-
siderando que, nesse ano, 49.667 alunos foram diplo-
mados pelas universidades federais, chegamos a
uma média anual de R$121 mil despendidos pelo Go-
verno Federal, para a formação de um profissional de
nível superior.

Assim sendo, podemos inferir que o montante
de recursos anuais a serem disponibilizados para a
operação do programa pelo BNDES será plenamente
justificado pelo maior e melhor aproveitamento social
e profissional dos recursos investidos pelos governos
estaduais e federais, na formação do profissional de
nível superior.

O Fiprol deverá perseguir os seguintes objetivos:
a) criar oportunidades de trabalho para os pro-

fissionais de nível superior, os quais, ao saírem das
universidades, encontram dificuldades para entrar no
mercado de trabalho, dada a exigência por parte das
empresas privadas de, no mínimo, dois anos de expe-
riência e a falta de capital inicial para abrir o seu pró-
prio negócio;

b) descomprimir a situação de desemprego que
ocorre no momento, criando novas oportunidades de
trabalho, independentes da reduzida oferta proporcio-
nada pelos órgãos públicos e empresas privadas;

c) proporcionar a ampliação da oferta de presta-
ção de serviço nas áreas técnicas, administrativas e
científicas nas regiões Norte e Nordeste;

d) minimizar a migração de profissionais forma-
dos nas regiões Norte e Nordeste para as regiões
mais desenvolvidas.

O programa terá como público alvo os profissiona-
is recém-formados pelas universidades públicas e pri-
vadas das regiões Norte e Nordeste que queiram insta-
lar-se nessas regiões com seus consultórios (médi-
cos e dentistas), laboratórios (bioquímicos), escritóri-
os (advogados, engenheiros, economistas, contado-
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res e administradores) e outros, adquirindo os móveis,
utensílios e equipamentos indispensáveis ao bom exer-
cício de sua profissão. Será implantado pelo BNDES e
contará com recursos desse banco. Os empréstimos
serão realizados por agentes financeiros estatais, que
dividirão com o BNDES o risco das operações. Pode-se
prever que o risco envolvido nesse programa será bem
menor do que o normalmente previsto, a exemplo de
outras iniciativas semelhantes de micro crédito, como o
Programa de Crédito Popular do BNDES e o Crediami-
go do Banco do Nordeste. Por outro lado, o programa
vem ao encontro de um dos atuais desiderados do
BNDES, qual seja, de ampliar o seu desembolso nas re-
giões Norte e Nordeste, o qual, em 1998 foi de apenas
3,20% e 9,87%, respectivamente, do total de R$18.991
milhões, o que colocou aquele banco de desenvolvi-
mento à margem dos programas de desenvolvimento
regional, com o objetivo de reduzir as desigualdades in-
ter-regionais. A utilização dos recursos do FNO e do
FNE se justifica em face do que dispõe o artigo 2º da Lei
nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, considerando a
contribuição ao desenvolvimento regional e o esqueci-
mento das atividades produtivas exercidas pelos profis-
sionais liberais.

Vale ressaltar que o programa proposto por este
projeto de lei não se contrapõe nem concorre com ou-
tros programas como o PROGER – Programa de Ge-
ração de Emprego e Renda, em virtude da diferença
do objetivo dos financiamentos, juros, garantias e pra-
zo de carência.

Pela importância da proposição, principalmente
em termos de criação de oportunidades de emprego
e geração de renda nas regiões Norte e Nordeste, es-
pero contar com o apoio dos nobres pares para sua
aprovação.

Sala das Sessões, 28 de junho de 1999. – Sena-
dor Luiz Otávio.

ANEXO I

BNDES
Desembolso em 1998

Regiões Valores
(R$ milhões)

%

Norte 607 3,20

Nordeste 1.874 9,87

Cen-
tro-Oeste

1.416 7,46

Sul 3.105 16,35

Sudeste 11.989 63,12

TOTAL 18.991 100,00

Fonte: BNDES – Superintendência de Planejamento

(Às Comissões de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, e de Assuntos Econômicos,
cabendo à última a decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 445, DE 1999

Acrescenta dispositivos à Lei nº 9.503,
de 23 de setembro de 1997, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro, estabele-
cendo condições para o parcelamento de
multas por infração de trânsito.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescente-se à Lei nº 9.503, de 23 de

setembro de 1997, o seguinte art. 284-A:

“Art. 284-A. Quando se tratar de multa
agravada na forma prevista no § 2º do art.
258, será facultado ao infrator o pagamento
em parcelas, sem desconto.

§ 1º O número de parcelas será igual
ao fator multiplicador ou índice adicional es-
pecífico incidente sobre o valor básico da
multa.

§ 2º As parcelas terão valores iguais,
expressos em UFIR, a serem atualizados
mês a mês nas datas dos respectivos venci-
mentos.

§ 3º O atraso no pagamento de qual-
quer parcela prejudica o parcelamento e su-
jeita o infrator ao pagamento integral do sal-
do remanescente, atualizado pelo valor da
UFIR na data do pagamento."

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

Firme e rigoroso no combate à violência no trânsi-
to, o novo Código de Trânsito Brasileiro comemorou o
primeiro ano de vigência exibindo conquistas de grande
valor para a sociedade, ao mesmo tempo em que reve-
lava alguns desajustes e impasses a serem superados.

Alvo freqüente de reclamações, as multas aplica-
das às infrações são tidas, em geral, como excessiva-
mente onerosas. Ainda mais criticadas são as multas
sujeitas a agravamento – mecanismo pelo qual determi-
nadas condutas, com alto potencial de dano, são de-
sencorajadas pela previsão de multas cujo valor final
pode disparar para muito além do teto básico fixado
pelo Código, que é de 180 UFIR para as faltas conside-
radas de natureza gravíssima.

Entre os casos previstos na legislação, o máxi-
mo valor final de multa agravada (900 UFIR) chega,
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atualmente, a quase novecentos reais, o que repre-
senta mais de seis salários mínimos vigentes. Esse é
o valor imposto, por exemplo, a quem dirigir veículo
sem estar devidamente habilitado ou permitir que
dele tome posse, e passe a conduzi-lo, pessoa nas
mesmas condições. Ambas são condutas caracteri-
zadas como infrações gravíssimas, puníveis com mul-
ta agravada por fator igual a cinco.

Juntando-se a isso a possibilidade de a multa
agravada vir associada a outras penalidades, fica ex-
plicado por que tantos motoristas ou proprietários de
veículos, em todo o território nacional, têm sucumbido
aos rigores da nova legislação. Quando associada à
penalidade de apreensão do veículo, por exemplo, o
pagamento da multa é condição indispensável para a
restituição do veículo ao proprietário. Nessas circuns-
tâncias, nada mais angustiante para um profissional
que a perspectiva de ver seu instrumento de trabalho
indo a leilão noventa dias depois de apreendido.

Em todo o território nacional, infromações dão
conta não apenas do grande número de multas venci-
das, à espera de pagamento, mas também do grande
volume de veículos sendo leiloados porque os propri-
etários não conseguem reavê-los no prazo estabele-
cido. Deve-se o fato, seguramente, à absoluta incapa-
cidade do infrator, ou do proprietário, de efetuar o pa-
gamento da multa, acrescida de todas as taxas e des-
pesas com remoção e estada, além de outros encar-
gos previstos na legislação específica. Para ilustrar,
somente no Estado do Ceará, 440 veículos apreendi-
dos foram levados à leilão nos primeiros meses deste
ano, enquanto outros 1.200 estão, no momento, a ca-
minho do mesmo destino.

Em que pesem os indícios de que situações
como essa poderiam inviabilizar a continuidade da
aplicação do novo Código, entendemos que é essen-
cial manter o rigor com que o legislador tratou as infra-
ções de trânsito. Por isso, a proposição que apresen-
tamos não cogita da redução do valor das multas,
tampouco de anistia a ser concedida aos infratores.
Amparada na competência da união expressa no art.
22, inciso XI, da Constituição Federal, visa especifica-
mente facultar ao infrator o parcelamento para o pa-
gamento das multas de trânsito de valor reconhecida-
mente alto, como o são aquelas sujeitas a agrava-
mento.

Note-se que, nesses casos, a depender do fator
incidente sobre o valor básico, a multa agravada equi-
para-se a três, quatro ou cinco multas simultanea-
mente aplicadas à mesma infração. Sendo assim, o
que o projeto faz é conceder a esse infrator o direito
de pagá-la como tal – em três, quatro ou cinco
parcelas, tantas quanto for o multimplicador res-
ponsável pelo agravamento.

Com a presente iniciativa, julgamos estar contri-
buindo para garantir a aplicabilidade da lei que, se em
pouco tempo produziu mudanças tão notáveis no
nosso trânsito, ameaça agora fracassar por incompa-
tibilidade com os orçamentos da população que lhe
deve obediência.

Pelo exposto, esperamos contar com o apoio ne-
cessário à aprovação do projeto de lei que ora submete-
dos à consideração dos ilustres parlamentares.

Sala das Sessões, 28 de junho de 1999. – Sena-
dor Lúcio Alcântara.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SUBSECRETARIA DE ATA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 22. Compete privativamente à União legislar
sobre:
....................................................................................

XI – trânsito e transporte;
....................................................................................

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

(Diário Oficial da União, de 24-9-97
ratificada em 25-9-97)

Institui o Código de Trânsito Brasileiro.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e

eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................

Art. 284. O pagamento da multa poderá ser efe-
tuado até a data do vencimento expressa na notifica-
ção, por oitenta por cento do seu valor.

Parágrafo único. Não ocorrendo o pagamento
da multa no prazo estabelecido, seu valor será atuali-
zado à data do pagamento, pelo mesmo número de
Ufir fixado no art. 258.

Art. 258. As infrações punidas com multa classi-
ficam-se, de acordo com sua gravidade, em quatro
categorias:

I – infração de natureza gravíssima, punida com
multa de valor correspondente a 180 (cento e oitenta)
Ufir;

II – infração de natureza grave, punida com multa
de valor correspondente a 120 (cento e vinte) Ufir;

III – infração de natureza média, punida com
multa de valor correspondente a 80 (oitenta) Ufir;

IV – infração de natureza leve, punida com multa
de valor correspondente a 50 (cinqüenta) Ufir.

���� ����� ���	
 �� 
����� ������ ��



....................................................................................
§ 2º Quando se tratar de multa agravada, o fator

multiplicador ou índice adicional específico é o previs-
to neste Código.
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 446, DE 1999

Acrescenta artigo ao Decreto-Lei nº
3.688, de 3 de outubro de 1941 – Lei das
Contravenções Penais, tipificando a con-
travenção e informação falsa.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro

de 1941 – Lei das Contravenções Penais – passa a vi-
gorar acrescido do seguinte artigo:

Informação falsa
Art. 66-A. Prestar informação que sabe

falsa a serviços de utilidade ou segurança
pública.

Pena – multa.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

Tanto o Código Penal quanto a Lei das Contra-
venções Penais contemplam as hipóteses de comuni-
cação falsa de crime (art. 340 do CP) e de omissão de
comunicação de crime (art. 66 da LCP). Infelizmente,
nenhum desses tipos penais alcança um tipo muito
comum de “trote”: a falsa comunicação de uma ocor-
rência que põe em ação serviços de utilidade ou se-
gurança pública. Assim, quem comunica falsamente
um incêndio, por exemplo, não comete crime nem
contravenção.

A ativação desmotivada desses serviços causa
gastos desnecessários e, mais importante, pode im-
pedir qe chamados reais sejam atendidos com a pres-
teza desejável. Falsas informações têm pertubado
grandemente o trabalho policial durante investiga-
ções de seqüestros.

Por meio da proposição ora apresentada, essas
“brincadeiras” passam a constituir contravenção pe-
nal, apenada com multa, quando houver má fé, ou
seja, quando o contraventor souber que a informação
que está prestando é falsa. Dessa maneira, preten-
de-se reduzir o impacto nefasto dessas atividades so-
bre esses serviços tão necessários.

Sala das Sessões, 28 de junho de 1999. – Sena-
dor José Roberto Arruda.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SUBSECRETARIA DE ATA

DECRETO-LEI Nº 3.688
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941

(Lei das Contravenções Penais)

....................................................................................
Art. 66. Deixar de comunicar à autoridade com-

petente:
I – crime de ação pública, de que teve conheci-

mento no exercício de função pública, desde que a
ação penal não dependa de representação;

II – crime de ação pública, de que teve conheci-
mento no exercício da medicina ou de outra profissão
sanitária, desde que a ação penal não dependa de re-
presentação e a comunicação não exponha o cliente
a procedimento criminal:

Pena – multa, de trezentos mil réis a três contos
de réis.
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Os projetos lidos serão publicados e remeti-
dos às Comissões competentes.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Gerson Ca-
mata.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 367, DE 1999

Senhor Presidente,
Requeiro, com fundamento no art, 50, § 2º, da

Constituição, e nos termos do art. 216 do Regimento
Interno desta Casa, sejam solicitadas ao Senhor Mi-
nistro de Estado das Relações Exteriores informa-
ções sobre o Projeto de Declaração sobre os Direitos
das Populações Indígenas da Organização das Na-
ções Unidas _ ONU, conforme justificativa a seguir.

Justificação

Em 8 de maio de 1996, o então Senador Epitá-
cio Cafeteria formulou o Requerimento de Informação
nº 426/96, solicitando ao Exmº Sr. Ministro das Rela-
ções Exteriores informar se procedia o que o embai-
xador aposentado Joaquim de Almeida Serra publica-
ra no jornal Tribuna da Imprensa, segundo o qual
a ONU, em reunião havida em Bruxelas, aprovara
uma Resolução sobre populações indígenas, do
que resultaria a autodeterminação das reservas
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indígenas brasileiras a partir de 1996. Indagava ainda
o nobre Senador Cafeteira qual o texto da referida re-
solução, qual o voto do representante brasileiro na
ocasião e se na Comissão de Direitos Humanos ou na
Subcomissão de Minoriais da ONU tramitava alguma
proposta para tornar independentes as terras indíge-
nas.

Em resposta, datada de 27 de maio do mesmo
ano, o Chanceler Luiz Felipe Lampreia informava que
o Itamaraty não identificara a suposta reunião em
Bruxelas. Em linguagem dimplomática, negava a
existência da reunião e da Resolução pretensamente
aprovada. Informava, ainda, o Ministro: “Encontra-se
também em negociação nas Nações Unidas um pro-
jeto de declaração sobre os direitos das populações
indígenas, que foi submetido à consideração dos go-
vernos por decisão da Assembléia-Geral da ONU”
mas tranqüilizava ao acrescentar que “nenhuma des-
sas iniciativas coloca em questão a soberania dos pa-
íses sobre as áreas tradicionalmente ocupadas por
suas populações indígenas”.

Tenho em mãos o texto da proposta da Declra-
ration on the Rights of indigenous People, que é o ob-
jeto de discussão desde 1993 pelo Grupo de Trabalho
sobre Populações Indígenas, que anexo ao presente
requerimento. No Capítulo Artigos, Parte I, inciso 3,
lê-se traduzido para o vernáculo: “Os povos indígenas
têm o direito à autodeterminação. Em virtude deste di-
reito eles podem livremente determinar seu status
político e promover seu desenvolvimento econômico,
social e cultural”.

Isto posto, solicito ao eminente Ministro das Re-
lações Exteriores que informe: 1) se esse texto é o
mesmo a que se refere Sua Excelência na resposta
dada ao ex-Senador Epitácio Cafeteira; 2) se ele não
colide com a garantia assegurada por Sua Excelên-
cia, na resposta referida, de que essa iniciativa “Não
coloca em questão a soberania dos países sobre áre-
as tradicionalmente ocupadas por suas populações
indígenas”.

Sala das Sessões, 28 de junho de 1999. – Sena-
dor Luiz Otávio.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SUBSECRETARIA DE ATA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 50. (*) A Câmara dos Deputados e o Sena-

do Federal, ou qualquer de suas comissões, poderão
convocar Ministro de Estado ou quaisquer titula-
res de órgãos diretamente subordinados à Presidên-

cia da República para prestarem, pessoalmente, in-
formações sobre assunto previamente determinado,
importando em crime de responsabilidade a ausência
sem justificação adequada.
....................................................................................

§ 2º As Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal poderão encaminhar pedidos escri-
tos de informação a Ministros de Estado ou a qual-
quer das pessoas referidas no caput deste artigo, im-
portando em crime de responsabilidade a recusa, ou
o não-atendimento no prazo de trinta dias, bem como
a prestação de informações falsas.
....................................................................................

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – O requerimento lido será despachado à
Mesa para decisão, nos termos do Regimento Inter-
no.

Sobre a mesa, requerimentos de urgência que
serão lidos pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Sena-
dor Gerson Camata.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 368, DE 1999

Senhor Presidente,
De conformidade com o disposto no Artigo 29

da resolução Nº 78, de 1998 do Senado Federal e nos
termos do Artigo 336, b, combinado com 338, II, do
RISF, requeremos urgência, para o Projeto de Reso-
lução nº 70/99, advindo da aprovação do Ofício S Nº
21, de 1999, que “encaminha ao Senado Federal pa-
recer Dedip/Diare-99/137, de 17-5-99, contendo ma-
nifestação deste Banco Central do Brasil relativa ao
pedido da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
para emitir Letras Financeiras do Tesouro do Municí-
pio do Rio de Janeiro – LFTM – Rio, cujos recursos
serão destinados ao refinanciamento da dívida mobi-
liária vencível no segundo semestre de 1999".

(A Comissão de Assuntos Econômicos.)

Sala das Comissões, 23 de Junho de
1999 – Ney Suassuna – Bello Parga – Pe-
dro Piva – Francelino Pereira – Lúcio
Alcântara – José Alencar – Carlos Bezer-
ra – Roberto Saturnino – Luiz Otávio –
Antero Paes e Barros – Eduardo Suplicy
– Alberto Silva – Wellington Roberto –
Gerson Camata.

REQUERIMENTO Nº 369, DE 1999

Senhor Presidente,
De conformidade com o disposto no Artigo 29

da resolução Nº 78, de 1998 do Senado Federal e
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nos termos do Artigo 336, b, combinado com 338, II,
do RISF, requeremos urgência, para o Projeto de Re-
solução nº 72/99, advindo da aprovação do Ofício S
Nº 40, de 1998, que “encaminha ao Senado Federal
solicitação do Governo do Estado do Piauí a respeito
da operação de crédito junto ao banco do Nordeste
do Brasil S.A., com recursos de repasse do banco
Interamericano de Desenvolvimento – BID, no valor
de US$8,905,512.51 (oito milhões, novecentos e cin-
co mil, quinhentos e doze dólares norte-americanos e
cinqüenta e um centavos), equivalentes a
R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), a preço de
30-1-98, cujos recursos serão destinados à execução
do Programa Prodetur/NE”.

( A Comissão De Assuntos Econômi-
cos)

Sala das Comissões, 23 de Junho de 1999 –
Ney Suassuna – Carlos Wilson – Carlos Bezerra –
Bello Parga – Luiz Otávio – Roberto Saturnino –
Alberto Silva – Edison Lobão – José Alencar –
Eduardo Suplicy – Freitas Neto – Francelino Perei-
ra – Gerson Camata – José Eduardo Dutra – Wel-
lington Roberto.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Esses requerimentos serão votados após a
Ordem do Dia, na forma do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Gerson Ca-
mata.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 370, DE 1999

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, seja apre-

sentado pelo Senado Federal, voto de pesar pelo fale-
cimento de Iron Jaime do Nascimento, ex-Prefeito,
ex-Deputado Estadual, ex-Secretário de Estado, na-
tural de Rio Verde – GO, apresentando condolências
à família.

Justificação

Excepcional figura humana, cuja importância de
seu trabalho e de sua atuação social e política tradu-
ziram relevância e destaque na vida nacional e no
Estado de Goiás, onde é largamente conhecido, pelo
seu valor pessoal e humano demonstrado através de
sua vida e de seu trabalho não podendo o Senado Fe-
deral da República se eximir de prestar este Voto de
Pesar.

Sala das Sessões, 28 de junho de 1999. – Sena-
dor Maguito Vilela.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Presidente, desejo encaminhar meu voto.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Tem a palavra V. Exª para encaminhar a vota-
ção.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, apresentei, em
nome dos Senadores de Goiás, requerimento de voto
de pesar pelo falecimento do ex-Prefeito de Rio Ver-
de, uma das cidades mais importantes de Goiás,
ex-Deputado Estadual e ex-Secretário de Estado –
para minha honra, no meu Governo – Iron Jaime do
Nascimento, irmão do Deputado Federal Iturival Nas-
cimento, que teve cinco mandatos na Câmara dos
Deputados.

Quero salientar que Iron Nascimento foi um dos
políticos mais destacados de Goiás pelo seu idealis-
mo, pelo seu trabalho, pela sua competência. Um
grande companheiro que serviu ao Governo Iris Re-
zende como Secretário da Cultura e ao meu Governo
na principal empresa de Goiás, a CELG; serviu à ci-
dade de Rio Verde como prefeito.

Um homem realmente extraordinário, e o Sena-
do não poderia deixar passar em branco, teria de re-
gistrar realmente um voto de pesar pelo falecimento
desse ilustre homem público de Goiás, Iron Jaime do
Nascimento.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Presi-

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) –- Pela ordem, tem a palavra V. Exª.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vejo
que V. Exª não colocou meu requerimento em vota-
ção. Creio que ele deve estar a caminho, Sr. Presiden-
te.

É um voto de congratulações ao Esporte Clube
Juventude, da minha terra, de Caxias do Sul, cam-
peão da Copa Brasil.

Pela primeira vez um clube do interior é cam-
peão da Copa Brasil. É um fato muito importante e
significativo que peço que conste dos Anais.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Todos acham isso, mas pedem que V. Exª en-
caminhe o requerimento.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu o es-
tou fazendo verbalmente, Sr. Presidente, e ele chega-
rá bem às mãos de V. Exª. (Pausa)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Gerson Cama-
ta.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 371, DE 1999

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento

Interno, Voto de Aplauso ao Esporte Clube Juventu-
de, pela conquista do campeonato Copa do Brasil, em
jogo realizado ontem.

Justificativa oral.
Sala das Sessões, 28 de junho de 1999. – Sena-

dor Pedro Simon.

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – O requerimento que acaba de ser lido será
publicado e remetido à Comissão competente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Esgotado o tempo destinado ao Expediente.

Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 22, DE 1999

(Em regime de urgência – art. 336, II,
do Regimento Interno, nos termos do

Requerimento nº 351, de 1999)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 22, de 1999 (nº
610/95, na Casa de origem), que estabelece
normas para a organização e a manutenção
de programas especiais de proteção a víti-
mas e a testemunhas ameaçadas, institui o
Programa Federal de Assistência a Vítimas
e a Testemunhas Ameaçadas e dispõe so-
bre a proteção de acusados ou condenados
que tenham voluntariamente prestado efeti-
va colaboração à investigação policial e ao
processo criminal, tendo

Parecer favorável, sob nº 430, de 1999,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Romeu Tuma.

A Presidência esclarece ao Plenário que pode-
rão ser oferecidas emendas à matéria até o encerra-
mento da discussão.

Em discussão o projeto.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Com palavra o Senador Nabor Júnior.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Para dis-
cutir.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a ques-
tão enfocada no projeto ora sob apreciação do Sena-
do Federal é talvez a mais importante da nossa estru-
tura jurídica e legal, no que se volta para a segurança
dos cidadãos e das instituições civis da República.
Sim, porque o grande problema da sociedade brasile-
ira nesta virada de século é a impunidade, que benefi-
cia desde os pequenos criminosos urbanos até os
grandes escroques que aplicam golpes bilionários na
economia nacional.

O assunto, como se vê, exige dois enfoques dis-
tintos para abordagem: primeiro, os crimes violentos,
que envolvem o tráfico de drogas ou os esquadrões
armados que aterrorizam as cidades, bem como a
ação de psicopatas fortemente armados, que fazem
da violência sua lei suprema; em segundo lugar, os
manipuladores das grandes transações financeiras e
os aproveitadores das informações privilegiadas que
trazem, na origem, a mácula da improbidade, do va-
zamento de projetos governamentais ou a eles vincu-
lados.

Os bandidos do tóxico e das chacinas só conse-
guem se afirmar em virtude da lei do silêncio, do
“quem abrir a boca, morre!” Sempre que acontece
uma dessas tenebrosas matanças nas grandes cida-
des, um manto de chumbo se abate sobre as pesso-
as, porque a sobrevivência das testemunhas depen-
de exclusivamente de sua capacidade de negar ter
efetivamente testemunhado o fato.

Sem proteção efetiva é louco de denunciar poli-
ciais, traficantes, justiceiros e outros meliantes; depor
na delegacia ou em juízo significa, efetivamente, um
ato de suicídio, extensivo aos familiares e amigos pró-
ximos.

Nem mesmo os parentes das vítimas das chaci-
nas se animam a denunciar quem cometeu os crimes,
porque isso implica, forçosamente, ser também exe-
cutado pelos carrascos marginais.
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No mesmo sentido, a legislação penal e as nor-
mas de ação policial também precisam incentivar as
denúncias, mesmo que à custa de oferecer salva-
guardas a pessoas nelas implicadas ou incursas em
outros ilícitos. Vale, neste caso, o exemplo dos Esta-
dos Unidos, onde tais acordos são calcados na lei e
permitem a elucidação de crimes de difícil apuração.
Vale escolher o que é mais importante para a socie-
dade: deixar livres todos os implicados em uma ação
criminosa ou aceitar que um dos membros do bando,
em troca de sua própria isenção, dê as provas que
permitam retirar toda a quadrilha de atividade?

Como esquecer que a derrocada da máfia italia-
na começou com o depoimento de um mafioso arre-
pendido, Tommaso Buscetta? Pois foi ele quem, com
seu depoimento prestado em troca de anistia, mos-
trou o caminho que levou à identificação, prisão e
condenação de dezenas de outros cabeças da mais
tradicional organização criminosa do Ocidente.

O mesmo pode ser aplicado aos escroques do
sistema financeiro, onde a troca de informações e de
proteção entre os criminosos de colarinho branco se
fundamenta na certeza de que ninguém vai denunciar
ninguém – porque, no fundo, todos cúmplices dos
mesmos crimes.

O Senado, portanto, deve estar atento às impli-
cações do Projeto de Lei da Câmara nº 22, de 1999,
pois ele merece, efetivamente, essa análise respon-
sável e coerente.

Aprová-lo ou não é algo que deve ser deixado a
critério e dentro da consciência de cada Parlamentar.
Mas, ignorar suas importantes e profundas repercus-
sões na luta contra a impunidade seria, de fato, uma
irresponsabilidade que esta Casa jamais cometeria.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Com a palavra a nobre Senadora Emilia Fer-
nandes.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT –
RS. Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, este projeto é de inici-
ativa do ex-Deputado Humberto Costa, do PT de Per-
nambuco, e foi apensado à proposição do Poder Exe-
cutivo, que dispõe sobre a organização e manutenção
de Programas Especiais de Proteção a Vítimas e a
Testemunhas Ameaçadas, inclusive réus ou conde-
nados que tenham, voluntariamente, prestado efetiva
colaboração à investigação policial e ao processo cri-
minal.

Trata-se de uma matéria de competência da
União, dos Estados e do Distrito Federal, que deverão
se articular para que os programas possam ser imple-

mentados. O monitoramento dos instrumentos deve
ficar a cargo da Secretaria de Direitos Humanos.

Como se sabe, muitas vezes, não se consegue
apurar a responsabilidade por práticas delituosas, em
razão de estarem as testemunhas coagidas, pressio-
nadas ou expostas a graves ameaças em face da sua
disposição de colaborar e contribuir para o esclareci-
mento junto às autoridades competentes.

O projeto que estamos analisando prevê a ex-
tensão da proteção aos familiares, companheiros, as-
cendentes, descendentes e dependentes; prevê um
procedimento para a inclusão de qualquer pessoa
aos programas de proteção, passando pela solicita-
ção fundamentada de admissão; apreciação do re-
querimento por Conselho Deliberativo, no âmbito do
Ministério da Justiça; arrolamento exemplificativo das
medidas de proteção; segurança de residência; es-
colta nos deslocamentos; transferência de domicílio;
preservação da identidade, da imagem e dos dados
pessoais das pessoas que vão contribuir; ajuda finan-
ceira – inclusive mensal –; suspensão de atividades
funcionais, quando servidor público; apoio na assis-
tência social, médica e psicológica; sigilo de atos pra-
ticados. Enfim, apoio a todo o cumprimento das obri-
gações civis e administrativas, até mesmo alteração
de identidade, caso seja necessário.

Este projeto vem em boa hora. É importante re-
gistrar parte do voto apresentado pelo ilustre Senador
Romeu Tuma em seu parecer favorável. S. Exª diz: “A
criação desses temas de proteção às vítimas e às tes-
temunhas, por meio de parcerias com as organiza-
ções da sociedade civil, reflete e fortalece os direitos
humanos, que deixam de ser limitados aos direitos
definidos em Constituições e passam a ser conside-
rados como direitos civis internacionais.” Acrescenta
ainda: “Com a universal preocupação com a vítima e
a testemunha, a presente proposição atinge o ponto
de equilíbrio entre dois interesses relevantes: o do
Estado, que tem o direito de punir mas que depende
de prova a ser realizada, o da vítima e o da testemu-
nha, que, em determinadas situações, recusam-se a
colaborar devido à falta de segurança ou proteção à
sua pessoa e à sua família”.

Esse projeto também teve o cuidado de excluir
da sua proteção aqueles indivíduos cujas personali-
dades ou condutas sejam incompatíveis com as res-
trições de comportamento exigidas pelo programa: os
condenados que estejam cumprindo pena e os indici-
ados ou acusados sob prisão cautelar, em qualquer
das suas modalidades. Todavia, isso não implica a
supressão de medidas de preservação da integri-
dade física desses indivíduos por parte dos órgã-
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os de segurança pública.Então, não há dúvida quanto
à oportunidade da aprovação desse projeto. Entretan-
to, nesse quadro em que se consigna dominante a re-
dução de gastos públicos e o enxugamento da máqui-
na administrativa, resta saber se o Poder Público, de
fato, implementará e desenvolverá programa de tal
magnitude, que consideramos de profundo valor soci-
al e essencial para que se combata realmente a impu-
nidade reinante neste País.

Entendemos que há muito tempo o Brasil preci-
sava de uma lei que tratasse da proteção às testemu-
nhas. E a proposição permite, sem dúvida, que o juiz
conceda perdão judicial e conseqüente extinção de puni-
bilidade ao acusado, desde que ele colabore efetiva e vo-
luntariamente com a investigação em um processo crimi-
nal. E tratando-se do Brasil, um País onde a impunidade
passa naturalmente pelos corredores da lei, essa é
uma grande oportunidade de modificarmos os qua-
dros apresentados até hoje. Estamos declinando o
nosso voto favorável a esse projeto.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra à Senadora Heloisa Hele-
na.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL.
Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, claro que não irei repetir os
argumentos já levantados pela nossa companheira
Senadora Emilia Fernandes, mas gostaria de aprovei-
tar esse momento para saudar não apenas a proposi-
ção do Poder Executivo mas também e muito especi-
almente nosso ex-Deputado Federal Humberto Cos-
ta, do Partido dos Trabalhadores de Pernambuco, que
durante muitos anos lutou com toda a sua capacidade
de luta, com toda a sua capacidade de trabalho junto
à Comissão de Direitos Humanos da Câmara, junto à
Anistia Internacional, aos fóruns permanentes contra
a violência, enfim junto a todas as entidades
não-governamentais que, ao longo dos anos, exigia
do Poder Executivo, exigia do Congresso uma condu-
ta em relação ao programa de proteção às testemu-
nhas. Sabemos que não será esse projeto a panacéia
que resolverá todos os males relacionados à violên-
cia, que, no mundo de hoje, é de tal complexidade,
que não será apenas um programa de proteção a tes-
temunhas ou a superação da venda de armas que
efetivamente combaterá a violência no nosso País.
Como muitos já foram assassinados, e muitos também
já foram protegidos sob o manto da impunidade em fun-
ção da ausência de testemunhas, não deixa de ser ex-
tremamente importante, nesse momento, a aprovação
desse projeto.

Saúdo todos os que são favoráveis ao projeto e,
de uma forma muito especial, todas as entidades
não-governamentais que, repito, ao longo de déca-
das, cobraram do Poder Executivo e do Congresso
Nacional a aprovação desse projeto.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra ao nobre Senador Ber-
nardo Cabral, para discutir.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, pedi a palavra para discutir a fim de
fazer justiça e homenagear um companheiro nosso.

É incrível como o tempo vai passando, e as pes-
soas acabam esquecendo a origem de certas medi-
das hoje aplaudidas. Agora mesmo, vemos que todos
os companheiros da Oposição louvam esse projeto,
que resultou de uma mensagem enviada ao Presi-
dente da República pelo nosso Colega Senador Iris
Rezende, quando Ministro da Justiça. Naquela altura,
– e tenho aqui guardado – S. Exª dizia que submetia o
projeto de lei com os seguintes objetivos:

1.º) estabelecer normas básicas para organiza-
ção sistemática na forma de programas de proteção a
vítimas ou testemunhas de determinados crimes gra-
ves que se encontrem ameaçados ou em perigo atual
ou iminente. Para tanto, as disposições adotadas ins-
piram-se na experiência que está sendo realizada
com êxito no Estado de Pernambuco.

2.º) alcançar, com tais normas, a legitimação de
medidas e mecanismos indispensáveis às variadas cir-
cunstâncias que envolvem a proteção. É importante sa-
lientar a voluntariedade da integração do protegido no
programa, incluindo a aceitação prévia das medidas
aplicáveis e a exclusão a qualquer tempo.

3.º) instituir o Programa Federal de Assistência
a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas, no âmbito do
Ministério da Justiça.

4.º) possibilitar que esses programas sejam im-
plementados por meio de convênios celebrados pela
União e pelos Estados, seja entre si, seja com entida-
des não-governamentais".

Veja bem, Sr. Presidente, trata-se de um progra-
ma federal de assistência a vítimas e testemunhas
ameaçadas. Por que eu o louvo? Porque tive um ir-
mão que, aos 27 anos, foi brutalmente assassinado
por um policial. Naquele tempo, as testemunhas fugi-
am porque não havia uma proteção a elas. Eu sei o
quanto me custou levar o assassino ao banco dos
réus.

Senador Iris Rezende, antes que muitos come-
cem a ficar esquecidos que o trabalho foi de V. Ex.ª,
os meus cumprimentos e o meu voto favorável à
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aprovação, na esteira do que já disseram os Colegas
que me antecederam.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Com a palavra o Senador Pedro Simon. Pos-
teriormente, tem a palavra o Senador Luiz Otávio.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para discu-
tir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acho que
vivemos hoje um dia muito importante no Congresso
Nacional. É estranho que tenhamos levado tanto tem-
po para chegar a esse projeto; é estranho que uma
matéria como essa, que já poderia ter sido votada há
tanto tempo, esteja sendo votada agora. Mas que
bom que está sendo votada agora; ainda bem que
está sendo votada agora.

Não há dúvida nenhuma de que não se pode
compreender – e daqui a meses vamos entender o
que estou dizendo, porque daqui a meses vamos en-
tender como é que havia processos averiguados sem
se darem às testemunhas as garantias que agora estão
sendo dadas. Como é que um cidadão, lá numa favela
do Rio ou do Rio Grande do Sul, lá onde tem gente de
todos os lados adversária dele, como é que ele vai ter a
coragem de “dedar”, de dizer “aquele é o chefe da qua-
drilha”, “aquele é isso ou aquilo”, se ele não tem garanti-
as com relação a ele, à mulher dele, aos filhos dele.Mas
é evidente. Isso existe em qualquer país civilizado. Não
tinha no Brasil.Então, o cidadão tinha que se esconder,
tinha que desaparecer, tinha que ter alguém que des-
se garantia a ele, ou seria morto, como aconteceu,
como vem acontecendo lá em Alagoas em relação à
questão do Sr. PC Farias – desaparece um aqui, de-
saparece outro lá, e desaparece outro lá, e as pesso-
as vão desaparecendo aos poucos, na medida em
que o processo no Brasil não anda e não anda e não
anda.

Ótimo ao Presidente da República; ótimo ao Mi-
nistério; ótimo ao Senador Iris Rezende, Ministro da
Justiça à época, que enviou esse projeto. Meus cum-
primentos a V. Exª. Ótimo ao ilustre Deputado do PT
que fazia longos estudos na Câmara dos Deputados,
é verdade.

Esse é um projeto da maior importância; primei-
ro, porque dá garantias à testemunha, à sua mulher,
ao seu filho, aos que estão em roda dele para que ele
possa depor – o promotor, o juiz poderão lhe dar es-
sas condições; segundo, porque vamos adotar aquilo
que já é antigo na Europa e nos Estados Unidos, que
é fazer a compensação de pena. É pegar alguém que
possa ser réu, que possa ter culpa, que está no
meio da questão, e negociar com ele. No momento
em que ele confessar, em que ele disser, em que
ele contar fatos que permitam ao Governo ir

buscar o que foi roubado; no momento em que ele
contar fatos, ele que é um segundo, um terceiro na re-
lação, que não significa nada; no momento, enfim,
que ele contar fatos reais que nos levem aos chefões,
ele pode ter diminuída, e muito diminuída, a sua pena;
ele pode ter tranqüilizada a situação dele. E isso já
existia há muito tempo.

Sr. Presidente, uma vez, saindo de uma sala de
cinema aqui em Brasília, onde o filme exibido mostra-
va exatamente o caso em que o promotor fazia esse
tipo de negociação – o promotor procurou um envolvi-
do no crime, um co-responsável, e combinou com
esse criminoso que, se ele confessasse, ele, o promo-
tor, garantiria (porque lá não há delegado conduzindo
o processo; lá o processo é judicial desde o seu iní-
cio), dando-lhe toda a proteção, que a sua pena seria
anulada – um grupo de jovens se dirigiu a mim e, inda-
gando se eu seria o Sr. Pedro Simon, pergunta-
ram-me o porquê de não se fazer isso no Brasil. Não
soube o que responder. Levou tempo, mas vai ter.

Quero dizer que estou muito feliz, porque este é
um projeto altamente positivo. Veio do Poder Executi-
vo. Na Câmara dos Deputados, associou-se aos estu-
dos já existentes, tendo a ação e a presença daquela
Casa; veio ao Senado, onde houve debates e apro-
fundou-se a matéria. Assim, quero crer que há uma
unanimidade em torno dele.

Dois grandes institutos, neste momento, estamos
adotando para combater a impunidade, buscar a verda-
de e transformar essa maresia do cumprimento da fis-
calização da lei e da punição de culpados.

É claro que não será a salvação. Qual é a prote-
ção que podemos oferecer a um pobre coitado, ali,
em uma favela, em um bairro, onde está cercado por
criminosos, de um lado, e por policiais indignos e ad-
versários, de outro? Qual a garantia que se pode dar
a ele? Pelo menos, na lei, é total. Não sei como ela vai
ser executada. Não sei se poderá ser executada. Pelo
menos, hoje, teremos um instituto; teremos a lei, a
norma, determinando que a Comissão, o Juiz, o Pro-
motor, tenham condições de dar essa garantia.

Com esse projeto, com essa lei, os de cima vão
ter medo dos de baixo. A quadrilha organizada tem
um chefe; e, no meio da quadrilha, tem alguém que
está ali por acaso, que é co-responsável e que não diz
nada porque tem medo; porque sabe que, se disser,
também pega cadeia. Este cidadão poderá negociar;
poderá chegar para o Delegado de Polícia, para o
Juiz, para o Promotor e dizer: “Eu conheço isso. O
fulano é o tal; o dinheiro está em tal lugar; a conta
é essa, etc., etc... ” E, dizendo isso, entrando
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em entendimento com o Juiz, se este assim o deter-
minar, ele terá a sua compensação. Qual é a compen-
sação? É diminuir sua pena, porque já está mais do
que respondendo pela sua culpabilidade.

Fico feliz, Sr. Presidente. São raros momentos
como este, de um projeto tão importante, de um proje-
to tão significativo, ensejando que aqueles que lutam
contra a impunidade no País possam dizer que, desta
vez, estamos dando dois passos: um passo na prote-
ção da testemunha e um passo na permissão de que
a Promotoria possa negociar com réus para buscar
suas verdadeiras cabeças.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Com a palavra o Senador Luiz Otávio, para dis-
cutir.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs.
Senadores, venho à tribuna neste momento fazer
apenas uma observação que acredito da maior im-
portância. Ao acompanhar a leitura do relatório e da
própria matéria, que, com certeza, é da maior impor-
tância para o País, verifico que há um ponto que não
fica explícito.

Aqui se diz que “a solicitação objetivando in-
gresso no programa, quando poderá ser encaminha-
da pelo interessado, pelo representante do Ministério
Público, pela autoridade policial que conduz a investi-
gação criminal e pelo Juiz competente para a instru-
ção do processo criminal...” E, mais abaixo, diz-se o
seguinte: “por órgãos públicos e entidades com atri-
buições de defesa dos direitos humanos”. Eis aí o
meu questionamento.

Gostaria de lembrar aqui, mesmo sem estar ex-
plícito – e sinto a falta do Senador Romeu Tuma, Re-
lator do projeto –, a OAB, como uma entidade de direi-
to público, defensora dos direitos humanos, também a
Câmara Federal, por meio de sua Comissão de Defe-
sa dos Direitos Humanos, e o próprio Senado, no que
se refere às CPIs.

Ouvi, por várias vezes, principalmente nas reu-
niões das comissões parlamentares de inquérito, que
a grande dificuldade que se tem tido, pelo menos nes-
ses momentos, é quando do depoimento de uma tes-
temunha.E vi isso ocorrer de fato nas reuniões da CPI
do Sistema Financeiro e da CPI do Judiciário, a saber:
aquele genro do Juiz Nicolau não podia aparecer,
mas acabou aparecendo e trazendo informações
importantes para a CPI; isso sem mencionar o
nome daquele sócio, que existia ou existe lá em
Miami, mas que nunca surgiu em momento algum,
porque se reservava a prerrogativa de não apare-
cer  e  de  se manter  sob  sigilo.

Então, gostaria de dizer que, novamente, embo-
ra estejamos aqui aprovando um projeto da maior im-
portância, estamos nos esquecendo de nossas prer-
rogativas e dos nossos direitos como Senadores,
como Parlamentares. Futuramente, com certeza,
existirão outras CPIs, e, por conseguinte, encontrare-
mos dificuldades também de termos garantidos os di-
reitos de uma testemunha que possa atuar em um
processo como o das CPIs que estão em andamento
nesta Casa.

O art.5º, §1º, dispõe, inicialmente, que “a solici-
tação será instruída com a qualificação da pessoa a
ser protegida”; e, a seguir, que: “O prazo é de dois
anos para que essa comissão se reserve o direito de
manter em sigilo qualquer informação de onde esse
elemento possa se encontrar.

Então, faço aqui meu apelo no sentido de que
realmente fique clara a inclusão, no art. 5º, entre os
órgãos públicos e entidades com atribuições de defesa
dos direitos humanos, o Senado Federal, em especial
as Comissões Parlamentares de Inquérito, fazendo com
que, cumprido o preceito constitucional, também seja
respeitada a sua vontade, porque amanhã podem sur-
gir dúvidas. Ninguém sabe se um juiz, membro do Po-
der Judiciário, acatará ou não a solicitação de uma
Comissão Parlamentar de Inquérito.

Agradeço a atenção dos Srs. Senadores, la-
mentando que o Relator não esteja presente para se
manifestar, pelo menos quanto a esse meu questio-
namento.

Ainda que possa ser apresentada uma emenda
de plenário até o final da discussão, não gostaria eu
de atrapalhar o andamento do projeto e sua aprova-
ção, tendo em vista que, com certeza, atrasará. Deixo
aqui minha manifestação. Espero que, realmente, a
Casa encontre uma solução.

Muito obrigado.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Peço a
palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Com a palavra o Senador Iris Rezende.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO. Para discu-
tir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, primeiramente quero manifestar a
minha profunda sensibilidade às palavras de nossos
ilustres Senadores Bernardo Cabral, Pedro Simon e
outros Colegas, quando lembraram nossa participa-
ção pessoal na preparação desse projeto, na condi-
ção de titular do Ministério da Justiça, buscando apri-
morar ainda mais o arcabouço legal na condução do
processo criminal em nosso País.
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Aqueles que militaram ou militam na Justiça Pe-
nal sabem que o Judiciário vem encontrando sérias
dificuldades na apuração de fatos delituosos e, ao
mesmo tempo, no julgamento de criminosos. A im-
prensa diariamente registra o temor existente, princi-
palmente em pequenas comunidades, nas periferias
das grandes cidades, pela ação das gangues, daque-
les que vêm tumultuando a vida social do nosso País.
Principalmente no combate ao tráfico de drogas isso
se faz sentir mais acentuadamente. São quadrilhas
que atuam matando, dizimando famílias, dezenas,
centenas de pessoas, sem que os próprios parentes
das vítimas tenham coragem de contribuir com a polí-
cia, com a Justiça na apuração dos fatos delituosos. E
na prestação jurisdicional, o Judiciário vem se res-
sentindo disso.

Acredito que a lembrança dos ilustres Sena-
dores, nesta tarde, da importância deste projeto de
lei serve ainda para advertir já as autoridades fede-
rais e estaduais da área de que, dentro de poucos
dias, já estaremos contando com mais este instru-
mento no combate ao crime. Estou certo de que
essa contribuição que o Senado Federal empresta
no aprimoramento da nossa legislação é realmente
histórica.

Em relação à dúvida levantada pelo nosso digno
Senador Luiz Otávio, pelo Pará, é interessante salien-
tar que as CPIs encarnam todos os poderes da autori-
dade judiciária e até policial na apuração de fatos.
Isso quer dizer que a Justiça ou a própria Comissão
não terão dificuldades para aproveitar esta futura lei
para dar ainda mais garantias na apuração de fatos
delituosos.

Assim, Sr. Presidente, mais uma vez está o Se-
nado Federal demonstrando ao povo brasileiro sua
preocupação no cumprimento da sua missão.

Ainda hoje, pela manhã, fui procurado por um
repórter da TV Senado, que buscava em nosso ga-
binete um depoimento pessoal acerca do compor-
tamento do Senado nos últimos anos e nos últimos
meses. Disse que o Congresso Nacional tem busca-
do, com muita ênfase, dar uma resposta à socieda-
de, trabalhando para que seus anseios e sonhos se
realizem. Antes de chegar ao Senado Federal, eu
não deixava de acompanhar os passos, o trabalho e
a luta do Congresso, da Câmara isoladamente e do
próprio Senado, e observava que, a cada mês,
era aquele esforço extraordinário das Lideranças
da Câmara e do Senado na convocação de es-
forço concentrado, para que os projetos mais ur-
gentes pudessem ser apreciados. Isso não acon-

tece mais hoje, não existe mais falta de quorum
no Senado, e raramente isso ocorre na Câmara. Não
tenho notícia de que, nas sessões deliberativas, não
existisse quorum para a realização das sessões.

Hoje, aqui está a comprovação dessa asserti-
va de que o Senado Federal realmente vem a cada
dia, diante de um esforço extraordinário, de um
exemplo histórico, procurando corresponder às ex-
pectativas do povo e aprovando leis realmente ne-
cessárias para esse convívio entre sociedade e
Estado.

Assim, quero mais uma vez manifestar à ilustre
Senadora Heloísa Helena, aos ilustres Senadores
que me antecederam a minha satisfação pelo interes-
se com que o Senado vem acompanhando o encami-
nhamento, a discussão e a aprovação de projetos re-
almente importantes para o nosso País.

Eram essas as considerações, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Com a palavra o Senador Ney Suassuna.

O SR. SENADOR NEY SUASSUANA (PMDB
– PB. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, eu sempre tive uma
inveja muito grande de os americanos poderem fazer
certas concessões e, com isso, desbaratar quadrilhas
inteiras, e nós no Brasil não podíamos.

Quando assistia aos filmes americanos, princi-
palmente aos policiais, eu sempre tive uma inveja mu-
ito grande da proteção que se dava às testemunhas.
No Brasil, isso não ocorria. Graças a Deus, nós esta-
mos modernizando os institutos da proteção às teste-
munhas e o de poder trocar informações por uma
pena menor.

Sr. Presidente, votarei com muita satisfação por-
que essa aprovação trará progressos na luta contra o
crime organizado. Com toda a certeza, a partir da
data do encerramento desta votação, nós vamos po-
der contar com mais uma arma contra a violência e o
crime organizado.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Não mais havendo quem peça a palavra, en-
cerro a discussão.

Em votação.

As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.

�� ����� �� �	���� 
	�	��� ���� ����



O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Direto-
ra, oferecendo a redação final da matéria, para ade-
quação à Lei Complementar nº 95, de 1998, que será
lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Na-
bor Júnior.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 444, DE 1999
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 22, de 1999 (nº 610, de 1995,
na Casa de Origem).

A Comissão Diretora apresenta a redação fi-
nal do Projeto de Lei da Câmara nº 22, de 1999 (nº
610, de 1995, na Casa de Origem), que estabelece
normas para a organizaçaõ e a manutenção de pro-
gramas especiais de proteção a vítimas e a testemu-
nhas ameaçadas, institui o Programa Federal de
Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas
e dispõe sobre a proteção de acusados ou condena-
dos que tenham voluntariamente prestado efetiva
colaboração à investigação policial e ao processo
criminal, com alterações redacionais para adequa-
ção à Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de
1998.

Sala de Reuniões da Comissão, 28 de junho de
1999. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente –
Geraldo Melo, Relator, Lúcio Coelho, Nabor Junior.

ANEXO AO PARECER Nº 444, DE 1999

Estabelece normas para a organiza-
ção e a manutenção de programas especi-
ais de proteção a vítimas e a testemunhas
ameaçadas, institui o Programa Federal de
Assistência a Vítimas e a Testemunhas
Ameaçadas e dispõe sobre a proteção de
acusados ou condenados que tenham vo-
luntariamente prestado efetiva colabora-
ção à investigação policial e ao processo
criminal.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I
Da Proteção Especial a Vítimas

e a Testemunhas

Art. 1º As medidas de proteção requeridas por
vítimas ou por testemunhas de crimes que es-
tejam coagidas ou expostas a grave ameaça em razão
de colaborarem com a investigação ou processo crimi-
nal serão prestadas pela União, pelos Estados e
pelo Distrito Federal, no âmbito das respectivas
competências, na forma de programas especiais or-
ganizados com base nas disposições desta Lei.

§ 1º A União, os Estados e o Distrito Federal
poderão celebrar convênios, acordos, ajustes ou ter-
mos de parceria entre si ou com entidades não-go-
vernamentais objetivando a realização dos progra-
mas.

§ 2º A supervisão e a fiscalização dos convêni-
os, acordos, ajustes e termos de parceria de interes-
se da União ficarão a cargo do órgão do Ministério da
Justiça com atribuições para a execução da política
de direitos humanos.

Art. 2º A proteção concedida pelos programas e
as medidas dela decorrentes levarão em conta a gra-
vidade da coação ou da ameaça à integridade física
ou psicológica, a dificuldade de preveni-las ou repri-
mi-las pelos meios convencionais e a sua importância
para a produção da prova.

§ 1º A proteção poderá ser dirigida ou estendida
ao cônjuge ou companheiro, ascendentes, descen-
dentes e dependentes que tenham convivência habi-
tual com a vítima ou testemunha, conforme o especifi-
camente necessário em cada caso.

§ 2º Estão excluídos da proteção os indivíduos
cuja personalidade ou conduta seja incompatível
com as restrições de comportamento exigidas pelo
programa, os condenados que estejam cumprindo
pena e os indiciados ou acusados sob prisão caute-
lar em qualquer de suas modalidades. Tal exclusão
não trará prejuízo a eventual prestação de medidas
de preservação da integridade física desses indiví-
duos por parte dos órgãos de segurança pública.

§ 3º O ingresso no programa, as restrições de
segurança e demais medidas por ele adotadas terão
sempre a anuência da pessoa protegida, ou de seu
representante legal.

§ 4º Após ingressar no programa, o protegido fi-
cará obrigado ao cumprimento das normas por ele
prescritas.

§ 5º As medidas e providências relacionadas
com o programa serão adotadas, executadas e manti-
das em sigilo pelos protegidos e pelos agentes envol-
vidos em sua execução.

Art. 3º Toda admissão no programa ou exclusão
dele será precedida de consulta ao Ministério Pú-
blico sobre o disposto no art. 2º e deverá ser sub-
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seqüentemente comunicada à autoridade policial ou
ao juiz competente.

Art. 4º Cada programa será dirigido por um
conselho deliberativo em cuja composição haverá
representantes do Ministério Público, do Poder Judi-
ciário e de órgãos públicos e privados relacionados
com a segurança pública e a defesa dos direitos hu-
manos.

§ 1º A execução das atividades necessárias ao
programa ficará a cargo de um dos órgãos represen-
tados no conselho deliberativo, devendo os agentes
dela incumbidos ter formação e capacitação profissio-
nal compatíveis com suas tarefas.

§ 2º Os órgãos policiais prestarão a colaboração
e o apoio necessários à execução de cada programa.

Art. 5º A solicitação objetivando ingresso no pro-
grama poderá ser encaminhada ao órgão executor:

I – pelo interessado;

II – por representante do Ministério Público;

III – pela autoridade policial que conduz a inves-
tigação criminal;

IV – pelo juiz competente para a instrução do
processo criminal;

V – por órgãos públicos e entidades com atribui-
ções de defesa dos direitos humanos.

§ 1º A solicitação será instruída com a qualifica-
ção da pessoa a ser protegida e com informações so-
bre a sua vida pregressa, o fato delituoso e a coação
ou ameaça que a motiva.

§ 2º Para fins de instrução do pedido, o órgão
executor poderá solicitar, com a aquiescência do inte-
ressado:

I – documentos ou informações comprobatórios
de sua identidade, estado civil, situação profissional,
patrimônio e grau de instrução, e da pendência de
obrigações civis, administrativas, fiscais, financeiras
ou penais;

II – exames ou pareceres técnicos sobre a sua
personalidade, estado físico ou psicológico.

§ 3º Em caso de urgência e levando em consi-
deração a procedência, gravidade e a iminência da
coação ou ameaça, a vítima ou testemunha poderá
ser colocada provisoriamente sob a custódia de ór-
gão policial, pelo órgão executor, no aguardo de de-
cisão do conselho deliberativo, com comunicação
imediata a seus membros e ao Ministério Público.

Art. 6º O conselho deliberativo decidirá sobre:

I – o ingresso do protegido no programa ou a
sua exclusão;

II – as providências necessárias ao cumprimen-
to do programa.

Parágrafo único. As deliberações do conselho
serão tomadas por maioria absoluta de seus mem-
bros e sua execução ficará sujeita à disponibilidade
orçamentária.

Art. 7º Os programas compreendem, dentre ou-
tras, as seguintes medidas, aplicáveis isolada ou cu-
mulativamente e benefício da pessoa protegida, se-
gundo a gravidade e as circunstâncias de cada caso:

I – segurança na residência, incluindo o controle
de telecomunicações;

II – escolta e segurança nos deslocamentos da
residência, inclusive para fins de trabalho ou para a
prestação de depoimentos;

III – transferência de residência ou acomodação
provisória em local compatível com a proteção;

IV – preservação da identidade, imagem e da-
dos pessoais;

V – ajuda financeira mensal para prover as des-
pesas necessárias à subsistência individual ou famili-
ar, no caso de a pessoa protegida estar impossibilita-
da de desenvolver trabalho regular ou de inexistência
de qualquer fonte de renda;

VI – suspensão temporária das atividades funci-
onais, sem prejuízo dos respectivos vencimentos ou
vantagens, quando servidor público ou militar;

VII – apoio e assistência social, médica e psico-
lógica;

VIII – sigilo em relação aos atos praticados em
virtude da proteção concedida;

IX – apoio do órgão executor do programa para
o cumprimento de obrigações civis e administrativas
que exijam o comparecimento pessoal.

Parágrafo único. A ajuda financeira mensal terá
um teto fixado pelo conselho deliberativo no início de
cada exercício financeiro.

Art. 8º Quando entender necessário, poderá o
conselho deliberativo solicitar ao Ministério Público
que requeira ao juiz a concessão de medidas cautela-
res direta ou indiretamente relacionadas com a eficá-
cia da proteção.

Art. 9º Em casos excepcionais e considerando
as características e gravidade da coação ou ameaça,
poderá o conselho deliberativo encaminhar requeri-
mento da pessoa protegida ao juiz competente
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para rgistros públicos objetivando a alteração de
nome completo.

§ 1º A alteração de nome completo poderá es-
tender-se às pessoas mencionadas no § 1º do art. 2º
desta Lei, inclusive aos filhos menores, e será prece-
dida das providências necessárias ao resguardo de
direitos de terceiros.

§ 2º O requerimento será sempre fundamenta-
do e o juiz ouvirá previamente o Ministério Público,
determinando, em seguida, que o procedimento te-
nha rito sumaríssimo e corra em segredo de justiça.

§ 3º Concedida a alteração pretendida, o juíz
determinará na sentença, observando o sigilo indis-
pensável à proteção do interessado:

I – a averbação no registro original de nascimen-
to da menção de que houve alteração de nome com-
pleto em conformidade com o estabelecido nesta Lei,
com expressa referência à sentença autorizatória e
ao juiz que o exarou e sem a aposição do nome alte-
rado;

II – a determinação aos órgãos competentes
para o fornecimento dos documentos decorrentes da
alteração;

III – a remessa da sentença ao órgão nacional
competente para o registro único de identificação ci-
vil, cujo procedimento obedecerá às necessárias res-
trições de sigilo.

§ 4º O conselho deliberativo, resguardado o si-
gilo das informações, manterá controle sobre a lo-
calização do protegido cujo nome tenha sido altera-
do.

§ 5º Cessada a coação ou ameaça que deu
causa à alteração, ficará facultado ao protegido so-
licitar ao juiz competente o retorno à situação ante-
rior, com a alteração para o nome original, em peti-
ção que será encaminhada pelo conselho delibera-
tivo e terá manifestação prévia do Ministério Públi-
co.

Art. 10. A exclusão da pessoa protegida de pro-
grama de proteção a vítimas e a testemunha poderá
ocorrer a qualquer tempo:

I – por solicitação do próprio interessado;

II – por decisão do conselho deliberativo, em
conseqüência de:

a) cessação dos motivos que ensejaram a pro-
teção;

b) conduta incompatível do protegido.

Art. 11. A proteção oferecida pelo programa terá
a duraçaõ máxima de dois anos.

Parágrafo único. Em circunstâncias excepciona-
is, perdurando os motivos que autorizam a admissão,
a permanência poderá ser prorrogada.

Art. 12. Fica instituído, no âmbito do órgão do
Ministério da Justiça com atribuições para a execução
da política de direitos humanos, o Programa Federal
de Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaça-
das, a ser regulamentado por decreto do Poder Exe-
cutivo.

CAPÍTULO II
Da Proteção aos Réus Colaboradores

Art. 13. Poderá o juiz, de ofício ou a requeri-
mento das partes, conceder o perdão judicial e a
conseqüente extinção da punibilidade ao acusado
que, sendo primário, tenha colaborado efetiva e vo-
luntarimente com a investigação e o processo crimi-
nal, desde que dessa colaboração tenha resultado:

I – a identificação dos demais co-autores ou par-
tícipes da ação criminosa;

II – a localização da vítima com a sua integrida-
de física preservada;

III – a recuperação total ou parcial do produto do
crime.

Parágrafo único. A concessão do perdão judicial
levará em conta a personalidade do beneficiado e a
natureza, circunstâncias, gravidade e repercusão so-
cial do fato criminoso.

Art. 14. O indiciado ou acusado que colaborar
voluntariamente com a investigação policial e o pro-
cesso criminal na identificação dos demais
co-autores ou partícipes do crime, na localização da
vítima com vida e na recuperação total ou parcial do
produto do crime, no caso de condenação, terá pena
reduzida de um a dois terços.

Art. 15. Serão aplicadas em benefício do co-
laborar, na prisão ou fora dela, medidas especiais
de segurança e proteção a sua integridade física,
considerando ameaça ou coação eventual ou efe-
tiva.

§ 1º Estando sob prisão temporária, preventiva
ou em decorrência de flagrante delito, o colaborador
será custodiado em dependência separada dos de-
mais presos.

§ 2º Durante a instrução criminal, poderá o juiz
competente determinar em favor do colaborador qual-
quer das medidas previstas no art. 8º desta lei.
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§ 3º No caso de cumprimento da pena em regi-
me fechado, poderá o juiz criminal determinar medi-
das especiais que proporcionem a segurança do co-
laborador em relação aos demais apenados.

Disposições gerais

Art. 16. O art. 57 da Lei nº 6.015, de 31 de de-
zembro de 1973, fica acrescido do seguinte § 7º:

“7º Quando a alteração de nome for
concedida em razão de fundada coação ou
ameaça decorrente de colaboração com a
apuração de crime, o juiz competente deter-
minará que haja a averbação no registro de
origem de menção da existência de senten-
ça concessiva da alteração, sem a averba-
ção do nome alterado, que somente poderá
ser procedida mediante determinação pos-
terior, que levará em consideração a cessa-
ção da coação ou ameaça que deu causa à
alteração.”

Art. 17. O parágrafo único do art. 58 da Lei nº
6.015, de 31 de dezembro de 1973, com a redação
dada pela Lei nº 9.708, de 18 de novembro de 1998,
passa a ter a seguinte redação:

“Parágrafo único. A substituição do
prenome será ainda admitida em razão
de fundada coação ou ameaça decorren-
te da colaboração com a apuração de cri-
me, por determinação, em sentença, de
juiz competente, ouvido o Ministério Pú-
blico.” (NR)

Art. 18. O art. 18 da Lei nº 6.015, de 31 de de-
zembro de 1973, passa a ter a seguinte redação:

“Art. 18. Ressalvado o disposto nos
arts. 45, 57, § 7º, e 95, parágrafo único, a
certidão será lavrada independentemente
de despacho judicial, devendo mencionar o
livro de registro ou o documento arquivado
no cartório.” (NR)

Art. 19. A União poderá utilizar estabeleci-
mentos especialmente destinados ao cumprimen-
to de pena de condenados que tenham prévia e vo-
luntariamente prestado a colaboração de que trata
esta lei.

Parágrafo único. Para fins de utilização desses
estabelecimentos poderá a União celebrar convênios
com os estados e o Distrito Federal.

Art. 20. As despesas decorrentes da aplicação
desta lei, pela União, correrão à conta de dotação
consignada no orçamento.

Art. 21. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Aprovado o projeto, e, estando a matéria em
regime de urgência, passa-se à imediata apreciação
da redação final.

Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Em votação a redação final.
As Srªs e Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
A matéria vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Item 2:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 130, DE 1999

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Requerimento nº 354, de 1999
art. 281 do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 130, de 1999 (nº
78/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Bei-
ja-Flor Radiodifusão Ltda. para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na localidade de Santana, Estado
do Amapá, tendo

Parecer favorável, sob nº 435, de
1999, da Comissão de Educação, Relatora:
Senadora Luzia Toledo, com abstenções da
Senadora Marina Silva e do Senador Rober-
to Saturnino.

Em discussão o projeto, em turno único.
Concedo a palavra ao Senador Ademir Andra-

de, para discutir.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA.

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, o Congresso Nacional deve
satisfação à opinião pública brasileira no que se re-
fere à formação do Conselho Nacional de Comuni-
cação. O Senado da República aprovou a lei, que
está agora engavetada na Câmara dos Depu-
tados. E ninguém ainda consegue explicar o
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processo de distribuição das concessões de rádio e
TV no nosso País.

Apesar de o Governo Fernando Henrique Cardo-
so ter assumido o poder trazendo – vamos dizer assim
– esperanças de moralismo e de ação conseqüente,
democratizando a distribuição de rádios e canais de te-
levisão, não estamos vendo isso acontecer.

Há quatro anos, o PT se abstém na apreciação
de qualquer concessão de rádio e televisão. Nós do
PSB, pacientemente, temos votado a favor das con-
cessões.

Mas hoje, Sr. Presidente, um fato chama a aten-
ção. Se o Presidente Fernando Henrique Cardoso e o
Ministro das Comunicações pretenderam democrati-
zar, fazer da distribuição um processo honesto, ques-
tiono o fato de hoje. Na sessão de hoje, deveremos
votar quatro concessões de meios de comunicação,
todos no mesmo Estado e, lamentavelmente, todos
para o mesmo grupo empresarial.

Vejamos: o item 2 da pauta “aprova o ato que
outorga permissão à Beija-Flor Radiodifusão Ltda
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada na localidade de Santana, Estado
do Amapá”; item 3, “aprova o ato que outorga conces-
são à Beija-Flor Radiodifusão Ltda para explorar ser-
viço de radiodifusão de sons e imagens na localidade
de Macapá, Estado do Amapá”; item 4, “aprova o ato
que outorga concessão à Beija-Flor Radiodifusão
Ltda para explorar serviço de radiodifusão sonora em
ondas médias na localidade de Mazagão, Estado do
Amapá”; item 5, “aprova o ato que outorga concessão
à Beija-Flor Radiodifusão Ltda para explorar serviço
de radiodifusão sonora na localidade de Santana,
Estado do Amapá”.

Não dá para entender, Sr. Presidente, uma situ-
ação como esta: um grupo de comunicação pega num
único dia no Senado da República quatro concessões
– um único grupo empresarial. Estão vindo mais
quantas, Senador Gilvam Borges, para o mesmo gru-
po empresarial?

O Sr. Gilvam Borges (PMDB – AP) – Mais cin-
co, mas não para o mesmo grupo.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA) –
Questiono, Sr. Presidente, a situação. Onde está a de-
mocracia da distribuição dos meios de comunicação?
É por isso que Prefeitos, Governadores de Estado e
até o Presidente da República estão presos na mão
do chamado quarto poder, que, na verdade, é o pri-
meiro poder. Já existe uma piada: quando a Globo
começa a falar mal do Governo, a mostrar aspectos
negativos da saúde, da educação ou do sistema
penitenciário, diz-se que é porque a fatura está

atrasada.Atrasou a fatura, a emissora começa a bater
no Governo.

Assim são os meios de comunicação no nosso
País: sobrevivem basicamente à custa do Governo,
seja municipal, estadual ou federal. De repente, so-
mos surpreendidos sendo chamados a votar quatro
concessões de rádio e televisão para o mesmo Esta-
do, para o mesmo grupo econômico.

Recuso-me a votar a matéria. E penso que o Se-
nado deveria refletir. Não sei quem é o grupo, não sei
a quem está ligado. Pode estar ligado ao Governador,
que é do meu Partido; pode estar ligado a alguém de
Oposição; pode ser o que for. Isso é monopólio do sis-
tema de comunicação, e o Senado não pode aprovar
a matéria sem uma análise mais profunda.

Interessante – sem querer levantar questiona-
mentos – é o fato de a mesma Senadora, Luzia Tole-
do, ter relatado os quatro projetos na Comissão de
Educação. Condeno, Sr. Presidente, a atitude do Go-
verno. Essa não é uma distribuição correta e não aju-
da o fortalecimento da democracia. Ao contrário, favo-
rece o monopólio dos meios de comunicação e o tor-
na mais forte para pressionar Governadores, Prefei-
tos, etc.

Por este País afora, temos recebido informa-
ções sobre locutores ou rádios que, após baterem in-
sistentemente no Governo, conseguem um contrato e
tudo muda.

Temos de buscar novas formas de resolver o
problema. Recuso-me a votar quatro concessões
para o mesmo Estado, para o mesmo grupo empresa-
rial. Isso fere todos os princípios da democratização
da distribuição dos meios de comunicação.

A propósito, Sr. Presidente, sem querer criar
problema, devo dizer que deveríamos ter tempo para
pensar. Podem rejeitar, mas eu vou requerer o adia-
mento da votação dessas quatro matérias, por não
concordar com o processo. Creio que foi um erro o
modo como chegaram à sessão do Senado.

Vou requerer o adiamento da votação dos itens 2,
3, 4 e 5 da pauta de hoje, por não concordar com essa
forma de concessão dos meios de comunicação.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Com a palavra o Senador Jader Barbalho.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA. Para
discutir. Sem revisão orador.) – Sr. Presidente, ouvi
atentamente o Senador Ademir Andrade a respeito
não só do item que está em discussão mas também
dos demais da pauta.
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Quero oferecer, Sr. Presidente, sob o aspecto
jurídico e de mérito, a minha discordância com as pre-
ocupações manifestadas pelo meu colega de repre-
sentação pelo Estado do Pará.

Em primeiro lugar, penso que a área de comu-
nicação evoluiu no Brasil. Hoje a legislação estabe-
lece a concorrência pública para a concessão. Por-
tanto, a habilitação é democrática. Qualquer grupo
interessado em participar de uma concorrência de
comunicação poderá fazê-lo. A legislação não veda
que um grupo se interesse por mais de uma conces-
são. Sob o ângulo jurídico, não posso imaginar es-
tarmos diante de algo que possa ter impedido qual-
quer outro grupo de comunicação do Amapá de par-
ticipar. Qualquer grupo poderia ter participado, po-
deria ter-se habilitado. Se somente um grupo de co-
municação se interessou, isso está situado na le-
gislação; não está, absolutamente, a ferir qualquer
dispositivo de natureza legal. Vivemos numa socie-
dade democrática, em que, evidentemente, a inicia-
tiva privada tem o direito de participar de acordo
com as regras estabelecidas em lei.

Que, então, o Congresso Nacional – e, aí, ca-
be-nos a iniciativa – apresente um projeto de lei
para que fique vedado num Estado um grupo ter
mais de uma unidade de comunicação. Neste caso,
o grupo do Amapá não poderia participar. Como nos
Estados Unidos, onde não é possível a um grupo de
comunicação, numa área, ter televisão e, ao mesmo
tempo, ter jornal e ter rádio. Mas é a legislação nor-
te-americana que estabelece a vedação.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Cá entre
nós, a legislação deles é melhor do que a nossa.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) –
Não tenho dúvida alguma, Senador Pedro Simon.
Não tenho dúvida quanto ao mérito de que se se pu-
der evitar o monopólio nesta área, deva ele ser limi-
tado. O que estou, neste momento, é a argumentar
que a legislação brasileira, aprovada pelo Con-
gresso Nacional, fiscalizada pelo Congresso Naci-
onal, não estabelece restrição. E onde não há o
estabelecimento de restrição, restrição não pode
existir. Então, o grupo de comunicação que se
habilitou não tem, portanto, absolutamente ne-
nhuma culpa, primeiro, se a legislação permite,
segundo, se nenhum outro grupo se interessou.
Não é, portanto, o grupo de comunicação que
tem de dizer que se vai ou não se habilitar.
Ele se habilitou; se outros grupos tives-

sem se habilitado, talvez não estivéssemos aqui a
discutir.

Estamos diante de uma situação de direito que,
em absoluto, pode caber neste momento, em uma
sociedade organizada juridicamente, nenhuma con-
testação. Se a legislação está equivocada, altere-
mos a legislação. E eu até aceito discussão nesse ní-
vel. Agora, se a legislação estabelece que um grupo
de comunicação pode participar de mais de uma
concorrência, e se outros grupos, na Unidade da Fe-
deração, não se interessaram, não vejo, portanto,
como estabelecer essa restrição.

O Sr. Eduardo Siqueira Campos (PFL – TO)
– V. Exª me permite um aparte?

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) –
Ouço V. Exª com prazer.

O Sr. Eduardo Siqueira Campos (PFL – TO)
– Nobre Senador e Líder Jader Barbalho, V. Exª faz
um esclarecimento muito importante a esta Casa.
Segundo a atual legislação, envelopes lacrados,
com valores estipulados por cada grupo participan-
te, fazem parte da concorrência. O que pode ter
ocorrido, e que, às vezes, está causando espécie a
esta Casa, é o fato de terem chegado juntos. Podem
também – é lógico –, respeitada a legislação, estar
essas comunidades aguardando pela oportunidade
de verem ali executados os serviços de radiodifusão
tão importantes. Em muitas cidades, que sequer têm
energia elétrica de forma permanente, sendo, sim,
fornecida por grupo gerador, onde o próprio grupo
terá de sustentar e de implantar esse sistema, pode
não ter havido sequer mais de um concorrente. É o
que me parece que ocorreu. Portanto, a coincidên-
cia de estarmos aqui dando ao Estado do Amapá
uma integração por meio da criação do serviço em
diferentes municípios é motivo, sem dúvida, de ser
comemorado pela população dessas cidades, e,
com certeza, a legislação foi respeitada. Isso não é
um defeito do atual Governo, que apenas estabele-
ce da forma que este Congresso votou. Por isso,
é muito importante a observação de V. Exª, para
que não fique o Governo sob a suspeita de que es-
taríamos aqui hoje votando apenas para um grupo
de quatro concessões. Não! Isso foi objeto de uma
concorrência pública, vencida na forma de direito.
Sequer conheço o grupo, mas conheço o processo
e com ele concordo integralmente. Acredito ser im-
portante o esclarecimento que V. Exª faz a este
plenário.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) –
Agradeço o aparte de V. Exª, que, na linha de racio-
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cínio que estou esposando, vem reforçar meus argu-
mentos. Mas esse processo não é novo, ele passou
pela Câmara dos Deputados e não houve nenhuma
impugnação. Houve uma concorrência pública, con-
correntes se habilitaram, o processo foi formaliza-
do, veio para o Congresso, tramitou na Comissão
da Câmara dos Deputados, foi aprovado na Comis-
são na Câmara dos Deputados, veio para o Senado,
foi aprovado na Comissão do Senado e chega aqui.

Então, se há, Senador Ademir Andrade, algum
defeito, quanto à discussão relativa ao mérito da po-
lítica de comunicação, julgo até que V. Exª pode ter
razão, assim como o Senador Pedro Simon, em re-
lação aos cuidados para evitar monopólio. Mas o
que quero argumentar é que, em face da lei, em
face das regras estabelecidas, não há absoluta-
mente nenhuma irregularidade e, quanto ao grupo
que se habilitou, não há nenhuma vedação.

Portanto, os que discordam desses procedi-
mentos, Sr. Presidente, devem imediatamente ofe-
recer à discussão no Senado projeto de lei em que
essa legislação possa ser modificada. Mas, en-
quanto ela não for modificada, quero me manifestar,
como Líder do PMDB, favorável à aprovação da ma-
téria.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Está encerrada a discussão.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.

É lido e rejeitado o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 372, DE 1999

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 315, combinado com o art.

279, do Regimento Interno, requeiro adiamento da
votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 130,
de 1999, a fim de ser feita na sessão de 1º de se-
tembro de 1999.

Sala das Sessões, 28 de junho de 1999. – Se-
nador Ademir Andrade.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – A Presidência esclarece ao Plenário que de
acordo com o art. 223, §§ 1º a 3º, da Constituição
Federal, a matéria depende, para sua aprovação,
do voto favorável de dois quintos da composição da
Casa, devendo a votação ser feita pelo processo
eletrônico.

Em votação o projeto.
As Sras. e os Srs. Senadores já podem votar.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Presi-

dente, peço a palavra, para um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – V. Exª tem a palavra.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para uma
esclarecimento. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, quer dizer que, para se aprovar a concessão
de rádio ou televisão, tem que ter dois quintos dos
membros do Senado? É isso?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Exatamente. Trinta e três Srs. Senadores.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É a con-
sagração do direito das minorias. Quer dizer, a mino-
ria do Senado pode conceder...

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – A votação com 41 Senadores se faz. Apenas
estou esperando um pouco porque há Colegas que
telefonaram querendo votar.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Vamos
esperar o tempo que V. Exª achar necessário.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Não, só esperaremos mais três minutos.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não es-
tou pedindo nada, pelo amor de Deus. O tempo que
for necessário. Estou apenas dizendo que é muito in-
teressante, eu não tinha me dado conta – e V. Exª es-
clareceu – que a Constituição garante a votação com
dois quintos do Plenário, votação nominal e dois quin-
tos.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Com a experiência que V. Exª tem, sei que V.
Exª sabe tudo.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Com a
experiência que tenho, sei que não adianta nada.
Por isso me dirigi a V. Exª e ao Líder. É uma boa
maneira de colocarmos na Constituição que é a
minoria que aprova. Está na Constituição que a
votação é nominal e por dois quintos está aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Só lamento que V. Exª, com tanto tempo de
Parlamento, não tenha modificado esse artigo.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É que V.
Exª não estava aqui. Com a sua chegada é que vai
mudar tudo.

(Procede-se à votação.)
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Ata da 87ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 29 de junho de 1999

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães
Geraldo Melo, Ademir Andrade e Carlos Patrocínio

ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:

Ademir Andrade – Alberto Silva – Alvaro Dias –
Amir Lando – Antero Paes de Barros – Antonio Carlos
Magalhães – Antonio Carlos Valadares – Arlindo Por-
to – Bello Parga – Bernardo Cabral – Blairo Maggi –
Carlos Bezerra – Carlos Patrocinio – Carlos Wilson –
Casildo Maldaner – Djalma Bessa – Edison Lobão –
Eduardo Siqueira Campos – Eduardo Suplicy –
Emília Fernandes – Ernandes Amorim – Fernando
Bezerra – Francelino Pereira – Freitas Neto – Geral-
do Althoff – Geraldo Cândido – Geraldo Melo – Ger-
son Camata – Gilberto Mestrinho – Gilvam Borges –
Heloísa Helena – Hugo Napoleão – Iris Rezende –
Jader Barbalho – Jefferson Peres – João Alberto Sou-
za – Jorge Bornhausen – José Agripino – José Alen-
car – José Eduardo Dutra – José Fogaça – José Jorge
– José Roberto Arruda – Juvêncio da Fonseca – La-
uro Campos – Leomar Quintanilha – Lúcio Alcânta-
ra – Lúdio Coelho – Luiz Estevão – Luiz Otavio –
Luiz Pontes – Luzia Toledo – Maguito Vilela – Maria
do Carmo Alves – Marina Silva – Marluce Pinto –
Mauro Miranda – Moreira Mendes – Mozarildo Ca-
valcanti – Nabor Júnior – Ney Suassuna – Osmar
Dias – Paulo Hartung – Paulo Souto – Pedro Piva
– Pedro Simon – Ramez Tebet – Roberto Freire –
Roberto Requião – Roberto Saturnino – Romero
Jucá – Sérgio Machado – Silva Júnior – Teoto-
nio Vilela Filho – Tião Viana – Wellington Ro-
berto.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A lista
de presença acusa o comparecimento de 76 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.

O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Car-
los Patrocínio, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

PROJETO RECEBIDO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 36, DE 1999

(Nº 4.183/98, na Casa de origem)
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Altera a Lei nº 9.503, de 23 de se-
tembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O art. 244 da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro,
passa a vigorar acrescido do seguinte § 3�:

“Art. 244. ............................................
..............................................................
§ 3º A restrição imposta pelo inciso VI

do caput deste artigo não se aplica para o
caso de semi-reboques especialmente pro-
jetados para motocicletas e motonetas, des-
de que devidamente homologados pelo ór-
gão competente."

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 4.183, DE 1998

“Altera a Lei nº 9.503, de 23 de se-
tembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 244 da Lei nº 9.503, de 23 de setem-

bro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro,
passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º:

“Art. 244. ...........................................
“§ 3º A restrição imposta pelo inciso VI

do caput deste artigo não se aplica para o
caso de semi-reboques especialmente pro-
jetados para motocicletas e motonetas, des-
de que devidamente homologados pelo ór-
gão competente.”

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Em seu artigo 244, da Lei nº 9.503, de 23 de se-
tembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Bra-
sileiro, arrola entre as infrações de trânsito conduzir
motocicleta, motoneta e ciclomotor rebocando outro
veículo. Por outro lado, o art. 96 do mesmo diploma le-
gal inclui os reboques e semi-reboques na definição
de veículos.

Essa combinação de dispositivos que é novida-
de, elimina toda e qualquer possibilidade do uso de
reboques ou semi-reboques por motocicletas e moto-
netas. O fundamento da proibição está no fato de mo-
tocicletas e motonetas serem veículos de equilíbrio
precário, que desestabilizam-se facilmente em altas
velocidades por manobras bruscas ou diante de obs-
táculos.

No entanto, já foi desenvolvido no País um se-
mi-reboque especial para ser tracionado por motoci-
cletas e motonetas.

Projetado por uma indústria mecânica de Ron-
dônia, o semi-reboque é dotado de susensão com
quatro graduações, que podem ser reguladas em
poucos minutos barra estabilizadora que assegura di-
rigibilidade

Diante do exposto, esperamos contar com o
apoio dos nobres Parlamentares para a rápida apro-
vação do projto de lei que ora apresentamos.

Sala das Sessões, 19 de fevereiro de 1998. –
Deputado Confúcio Moura

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Institui o Código de Trânsito Brasi-
leiro.

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

CAPÍTULO XV
Das Infrações

....................................................................................
Art. 244.Conduzir motocicleta, motoneta e ciclo-

motor:
I–sem usar capacete de segurança com viseira

ou óculos de proteção e vestuário de acordo com as
normas e especificações aprovadas pelo Contran;
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II – transportando passageiro sem o capacete
de segurança, na forma estabelecida no inciso anteri-
or, ou fora do assento suplementar colocado atrás do
condutor ou em carro lateral;

III – fazendo malabarismo ou equilibrando-se
apenas em uma roda;

IV – com os faróis apagados;
V – transportando criança menor de sete anos

ou que não tenha, nas circunstâncias, condições de
cuidar de sua própria segurança:

Infração – gravíssima;
Penalidade – multa e suspensão do direito de di-

rigir;
Medida administrativa – Recolhimento do docu-

mento de habilitação;
VI – rebocando outro veículo;
VII – sem segurar o guidom com ambas as

mãos, salvo eventualmente para indicação de mano-
bras;

VIII – transportando carga incompatível com
suas especificações:

Infração – média;
Penalidade – multa.
§ 1º Para ciclos aplica-se o disposto nos incisos

III, VII e VIII, além de:

a) conduzir passageiro fora da garupa ou do as-
sento especial a ele destinado;

b) transitar em vias de trânsito rápido ou rodovi-
as, salvo onde houver acostamento ou faixas de rola-
mento próprias;

c) transportar crianças que não tenham, nas cir-
cunstâncias, condições de cuidar de sua própria se-
gurança.

§ 2º Aplica-se aos cliclomotores o disposto na
alínea b do parágrafo anterior:

Infração – média;
Penalidade – multa.

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

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

(À Comissão de Constituiçao, Justiça e
Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Expe-
diente lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Passa-
mos à lista de oradores.

Tem a palavra, por cessão do Senador Alberto
Silva, o Senador Jorge Bornhausen. V. Exª dispõe de
20 minutos.

O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho a esta
tribuna registrar, com muita satisfação, os resultados
do X Congresso Brasileiro das Associações Comerci-
ais, que se realizou na cidade de Joinville, com cerca
de dois mil participantes.

Esse evento teve como organizador principal a
própria Associação Comercial e Industrial de Joinvil-
le, presidida pelo empresário Albano Schimidt, e,
como coordenador, outro grande empresário, Ninfo
Cohen. Contou também com a participação especial
da Federação das Associações Comerciais e Indus-
triais de Santa Catarina, Facisc, presidida pelo em-
presário Gelson Meríades.

Tive a oportunidade de participar, no dia 18 des-
te mês, do encerramento desse Congresso, ocasião
em que o debate se concentrou no tema da reforma
tributária. Naquela ocasião, ouvimos, do eminente
Deputado Luiz Roberto Pontes, uma exposição cheia
de entusiasmo, de vontade firme de conseguir a refor-
ma tributária.

Tivemos também a oportunidade, o Senador
Casildo Maldaner e eu, de fazer observações a respe-
ito do tema, do seu desenvolvimento e da sua neces-
sidade. No final do evento, que foi prestigiado pelo
Governador Esperidião Amin e pelo Prefeito da cida-
de, o ex-Deputado Luiz Henrique da Silveira, foi extra-
ída a “Carta de Joinvile”, que é a razão principal da
minha presença nesta tribuna, não só para lê-la e in-
seri-la nos Anais do Senado Federal, mas também
para, pelo seu valor, pela sua oportunidade, pela sua
modernidade, comentá-la.
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Passo, pois, à leitura para que possamos ter a
compreensão exata do seu alcance:

Carta de Joinville.

Nós, duas mil associações comerciais,
com dois milhões e quinhentos mil associa-
dos, aliados aos milhões de empresários,
aos trinta milhões de empregados informais,
aos quatro milhões de microempresários e
aos que não têm esperança, somos a Na-
ção brasileira.

Precisamos de uma revolução que
mude o Estado.

Tudo que os Estados puderem fazer,
que a União não o faça; tudo o que os Muni-
cípios puderem fazer, que os Estados não o
façam; tudo o que o cidadão puder fazer,
que os Municípios não o façam.

A primeira trincheira de nossa revolu-
ção é a revolução tributária.

Precisamos de um novo sistema de tri-
butos que diminua a carga de recursos que
o empresário entrega ao Estado e que, ao
mesmo tempo, amplie a base dos que pa-
gam impostos.

Precisamos de um Estado que, efetiva-
mente, devolva ao cidadão seus impostos
em forma de educação, saúde e segurança.
Precisamos de uma cidadania que tenha
também consciência de não sonegar ao
Estado suas obrigações. Entretanto, é preci-
so distinguir o inadimplente do sonegador.

Temos hoje um passivo tributário que
corre à volta dos R$100 bilhões. É dinheiro
incobrável enquanto prevalecer a mentalida-
de fiscalista do Estado. Entretanto, é dinhei-
ro cobrável quando se instalar o espírito da
negociação e a sensibilidade de que o em-
presariado cumprirá seus compromissos
para libertar-se do índex do Cadin.

Há muitos outros pontos em que te-
mos que armar trincheiras da cidadania.

A outra trincheira da nossa revolução é
a mudança da legislação trabalhista.

Exportamos produtos e impostos tam-
bém, travestidos em encargos sociais ou,
eufemisticamente, contribuições.

Na relação com os pequenos, nossa
legislação trabalhista, pretendendo ser mãe,
mal consegue ser madrasta.

Precisamos, com urgência, modernizar
as relações de trabalho neste País, que,
com a alteração do sistema tributário e a de-
mocratização do crédito, gerarão os empre-
gos que o País necessita.

A outra trincheira que também temos é
a questão dos juros.

Não nos iludamos. A queda dos juros é
um jogo de referência do dinheiro entre os
bancos. Uma mera alquimia contábil, mas
que até hoje não chegou ao bolso do cida-
dão.

Embora não tenhamos ainda um esta-
tuto da micro e pequena empresa que lhes
dê tratamento diferenciado no crédito, e nas
relações trabalhistas, o Estado nos favore-
ceu com uma ferramenta muito importante.

O Sebrae pode ter chegado como um
ligeiro apetrecho da burocracia, mas hoje
significa para nós uma conquista de nossa
revolução.

Precisamos de um Sebrae que seja o
braço organizado dos pequenos para vencer
as burocracias do Estado.

Há um ponto mais agudo, mais aflitivo
da revolução que deve ocorrer neste País. É
o pacto federativo.

Necessitamos de uma verdadeira Fe-
deração. O Estado terá que conhecer os
seus limites.

Precisamos de um sistema judiciário
ágil.

O Vice-Presidente Marco Maciel viabi-
lizou uma idéia revolucionária: criar no Brasil
uma justiça cidadã.

A lei que permite instalar no País as
Cortes de Mediação e Arbitragem. É a mod-
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tuições de ensino e não de assistência e guarda.
Segunda a conceituada educadora e Deputada
Esther Grossi, “é uma prerrogativa e uma conquista
da educação de hoje, à luz das descobertas de que
se aprende desde que se nasce e não só após os
sete anos, a chamada idade da razão, e que as
aprendizagens nesse período têm particular impor-
tância para toda a vida”.

No conjunto da educação infantil, merece desta-
que a importância que foi dada às creches, como ins-
tâncias socioeducativas, sobretudo por sabermos
das profundas desigualdades sociais que permeiam
a sociedade brasileira, tais como as de ordem física,
familiar e afetiva, bem como aquelas relacionadas ao
estímulo para o pleno desenvolvimento cognitivo.

Se, de um lado, a oferta de creches pelo poder
público é recomendada; por outro lado, deve-se con-
siderar que a grande relação de dependência entre a
criança e a mãe faz com que seja desejável que a cri-
ança possa permanecer no ambiente familiar, sobre-
tudo no primeiro ano de vida. Contudo, a procura por
creche tem crescido nos últimos anos, face à necessi-
dade de a mãe trabalhar fora de casa para contribuir
na renda familiar. Assim, a lei dispõe pela oferta de
creches, não em caráter obrigatório, mas como possi-
bilidade real de oferta e demanda de cada município.

Nesse entendimento, considerando inclusive a
impossibilidade de rapidamente os Municípios viabili-
zarem a oferta de educação infantil, tornam-se rele-
vantes as formas alternativas de atendimento ofereci-
das por organizações não-governamentais, igrejas e
associações comunitárias. Há que se estabelecerem
parcerias, definirem formas de controle e acompa-
nhamento, possibilitarem orientações e apoio socio-
pedagógico, para evitar que essas iniciativas se trans-
formem em locais de “depósitos de crianças”, alta-
mente perniciosos à sua infância em formação.

As pré-escolas, lidando com crianças de quatro
a seis anos, com maior grau de autonomia socioedu-
cativa, podem funcionar com um modelo mais efetiva-
mente escolar. Nesse nível de educação infantil, re-
gistra-se o trabalho pedagógico como um dos gran-
des benefícios à escolarização fundamental.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esta
abordagem histórico-legal-conceitual nos remete ao
ponto seguinte da nossa fala: os números da educa-
ção infantil no Brasil.

Segundo a Pesquisa Nacional de Amostragem
por Domicílio – PNAD, de 1995, o Brasil tem
21.375.192 crianças na faixa etária de zero a seis
anos. Desse total, 12.073.480 crianças têm de zero a

três anos, e 9.301.712, de quatro a seis anos de ida-
de.

Do total de 21.375.192 crianças de zero a seis
anos – vejam bem Srªs e Srs. Senadores –, apenas
25,1%, ou seja, 5.358.400, freqüentam creches e
pré-escolas.

Pode-se abstrair desses dados que o débito
com a oferta de educação infantil no Brasil é um desa-
fio que precisará ser enfrentado na Década da Edu-
cação, instituída na LDB.

O desafio da oferta institucional da educação in-
fantil torna-se mais grave quando se atribui essa in-
cumbência aos Municípios, na grande maioria com
recursos insuficientes, pessoal desqualificado e rede
física inadequada.

Em meu Estado, Pernambuco, a situação não é
tão diferente da média nacional e, em alguns aspec-
tos, é até bem pior. Contando com uma população de
7.374.302 habitantes, Pernambuco convive com bai-
xos indicadores de qualidade de vida, tais como: 30%
da população de 15 anos ou mais é constituída por
analfabetos; a taxa de mortalidade infantil é de 65 por
mil nascidos vivos; 37% das residências estão nas
áreas urbanas, e 87% não dispõem da rede de esgoto
ou fossa. A seca assola mais de 90% dos Municípios
do Estado.

Nesse quadro, preocupante e desafiador, a ofer-
ta de educação infantil apresenta uma taxa decres-
cente de atendimento na ordem de 15,9% na série
1996/1998. Isto é, entre 1996 e 1998, o número de
alunos na rede de educação infantil no Estado de Per-
nambuco caiu 15%. Enquanto nesse período a rede
pública estadual decresceu 91,9% – portanto, a rede
pública estadual de Pernambuco, de 1996 a 1998,
praticamente fechou; de cada 100 alunos que existi-
am na rede pública da pré-escola, 92 foram manda-
dos para casa – e a particular teve um decréscimo de
10,4%, a rede municipal cresceu apenas 11,7%.

Evidentemente, o decréscimo na rede esta-
dual tem uma de suas origens na LDB de dezem-
bro de 1996, que determina o atendimento da edu-
cação infantil pelo município, embora, diga-se de
passagem, não da forma contundente, agressiva e
desproporcional como ocorreu em 1997 e 1998 no
Estado de Pernambuco.

No caso específico de Pernambuco, o go-
verno anterior, do Sr. Miguel Arraes – tendo em
vista que a LDB determinou que a educação
infantil deveria ter um atendimento pela rede
municipal –, simplesmente, de um ano para
outro, fechou todas as vagas de educação
infantil da rede estadual, colocando na rua
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– a intensificação da assistência técnica do
Estado para os Municípios, especialmente para for-
mação de pessoal.

A questão está posta. A criança de zero a seis
anos deste País merece uma maior e melhor atenção
do povo brasileiro, especialmente dos que têm as de-
cisões políticas ao seu alcance ou dos que a repre-
sentam, como nós.

Muito obrigado.
O SR. BLAIRO MAGGI (sem partido-MT) – Sr.

Presidente, gostaria de me inscrever para uma comu-
nicação inadiável na prorrogação da Hora do Expedi-
ente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Na pror-
rogação da Hora do Expediente, V. Exª está inscrito,
por 5 minutos, para fazer a sua comunicação.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sobre a
mesa, projeto de Resolução que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 74, DE 1999

Revoga o § 3º-B do art. 12 da Reso-
lução nº 78, de 1998, que “dispõe sobre
as operações de crédito interno e exter-
no dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios e de suas respectivas autar-
quias e fundações, inclusive concessão
de garantias, seus limites e condições de
autorização, e dá outras providências”,
introduzido pela Resolução nº 22, de
1999, do Senado Federal.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º Fica revogado o § 3º-B, acrescido ao art.

12 da Resolução nº 78, de 1998, pela Resolução nº
22, de 1999.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Justificação

A Resolução nº 22, aprovada em 25 de junho de
1999, pelo Senado Federal, teve por objetivo autori-
zar a União a “socorrer” os Estados e Municípios, per-
mitindo o refinanciamento dos títulos emitidos após
13 de dezembro de 1995 para pagamento de precató-
rios judiciais.

A emenda que inclui o parágrafo que ora propo-
nho revogar teve o condão de permitir a inclusão na-
quela regra geral, que exige o depósito judicial dos tí-

tulos federais que serão usados como pagamento,
dos títulos do Município de São Paulo, papéis que o
relatório final da CPI dos Precatórios também consi-
derou irregulares, mas que continuavam sendo rola-
dos pelo fato de terem sido emitidos antes do citado
relatório.

A nova situação impediu o Tesouro Nacional de
incluir tais títulos no refinanciamento da dívida do Mu-
nicípio de São Paulo, o que irá acarretar enormes pre-
juízos ao Banco do Brasil, atual detentor daqueles tí-
tulos.

Deixo de propor explicitamente a responsabili-
zação civil e penal em decorrência de irregularidades
ocorridas, em qualquer data, na sua emissão ou co-
mercialização, pois as mesmas já se encontram esta-
belecidas na Resolução nº 78/98, e na legislação per-
tinente.

Diante da gravidade dos fatos e das terríveis
conseqüências que advirão ao Banco do Brasil, con-
forme exposto em ofício encaminhado pela direção
daquela instituição financeira a esta liderança, e na
condição de Líder do Governo nesta Casa, sou leva-
do a submeter aos nobres pares, novo Projeto de Re-
solução que reconstitui integralmente o substitutivo
originalmente proposto pelos ilustres Senadores
Francelino Pereira e José Fogaça, relatores do Proje-
to de Resolução nº 6, de 1999, na Comissão de
Assuntos Econômicos e na Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania, respectivamente.

Com esses argumentos, conclamamos nossos
ilustres pares a aprovar, o mais breve possível, esta
proposição.

Sala das Sessões, 29 de junho de 1999. – Sena-
dor Fernando Bezerra.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, Geraldo Melo, Primeiro Vice-Presidente, no exer-
cício da Presidência nos termos do art. 48, item 28 do
Regimento Interno, promulgo a seguinte:

RESOLUÇÃO Nº 22, DE 1999

Altera o § 3º e adiciona §§ 3º-A e 3º-B
ao art. 12 da Resolução nº 78, de 1998,
do Senado Federal, que dispõe sobre as
operações de crédito interno e externo
dos estados, do Distrito Federal, dos
municípios e de suas respectivas autar-
quias e fundações, incluisve concessão
de garantias, seus limites e condições
de autorização, e dá outras providências.
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O Senado Federal resolve:
Art. 1º O § 3º do art. 12 da Resolução nº 78, de

1998, do Senado Federal, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“§ 3º Os títulos públicos emitidos após
13 de dezembro de 1995, para pagamento
de precatórios judiciais, nos termos do art.
33 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, excluídos os não negociados, po-
derão ser refinanciados junto à União em até
cento e vinte parcelas iguais e sucessivas,
nos termos do caput deste artigo, desde
que os estados e os municípios emissores
comprovem que tomaram as providências
judiciais cabíveis, visando ao ressarcimento
dos valores referentes a deságios concedi-
dos e ‘taxas de sucesso’ pagas.” (NR)

Art. 2º O art. 12 da Resolução nº 78, de 1998, do
Senado Federal, passa a vigorar acrescido dos §§
3º-A e 3º-B, com a seguinte redação:

“§ 3º-A. Até que haja pronunciamento
final da Justiça sobre a validade dos títulos
a que se refere o § 3º, a União deverá depo-
sitar os valores correspondentes aos seus
refinanciamentos em depósito judicial vincu-
lado, a partir da data do respectivo venci-
mento, em nome do Estado ou do Município
emissor.”

“§ 3-B. Aos títulos ainda não refinanci-
ados e que, nos termos desta resolução, te-
nham sido considerados irregulares, apli-
ca-se o que determina o § 3º-A, indepen-
dentemente da data em que foram emitidos.”

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Senado Federal, 25 de junho de 1999. – Sena-
dor Geraldo Melo, Primeiro Vice-Presidente do Se-
nado Federal, no exercício da Presidência.
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Econômicos.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O projeto
lido será publicado e remetido à Comissão competen-
te.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Presi-
dente, solicito a minha inscrição para uma comunica-
ção inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
fica inscrito, em segundo lugar, na prorrogação da
Hora do Expediente, Senador Tião Viana.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra ao Senador Ademir Andrade. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Senador Gilvam Borges.
(Pausa.)

Concedo a palavra ao Senador Casildo Malda-
ner. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Senador Paulo Hartung.
(Pausa.)

A Presidência comunica ao Srs. Senadores que
teremos, na Ordem do Dia da sessão de hoje, vota-
ções nominais, razão pela qual solicita àqueles que
se encontram em seus gabinetes ou em outras de-
pendências desta Casa que compareçam ao plená-
rio, inclusive para assinalar presença no Senado Fe-
deral.

Concedo a palavra ao Senador Ramez Tebet.
(Pausa.)

Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon.
(Pausa.)

Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Ca-
valcanti. V. Exª dispõe de 20 minutos.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, a educação profissional passa por
importante processo de reformulação em nosso País.

As tentativas de atribuir ao ensino técnico a im-
portância e o destaque devidos remontam pelo me-
nos à década de 70. A Lei nº 5.692, de 1971, com
boas intenções mas por meios equivocados, buscou
valorizá-la, promovendo uma espécie de profissiona-
lização forçada dos cursos de nível médio em nosso
País. Tal modelo gerou uma série de distorções, so-
bressaindo o cunho fictício da profissionalização obti-
da na maior parte dos cursos. Findo o caráter de obri-
gatoriedade do ensino profissionalizante no segundo
grau, permaneceram ainda diversos problemas. A
formação técnica oferecida pelas escolas que efeti-
vamente a promoviam encontra-se freqüentemente
afastada das reais necessidades de mão-de-obra
na região. As escolas técnicas federais, em es-
pecial, sofriam uma desvirtuação de suas fun-
ções essenciais. Como os cursos médios por
elas oferecidos eram de excelente qualidade,
passaram a ser procurados por alunos interes-
sados em uma boa formação no segundo grau,
além do mais gratuita. Sessenta a setenta por
cento dos alunos formados nas escolas técni-
cas federais ingressavam nas universidades, dei-
xando, via de regra, de ut i l izar a habi l i ta-
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ção profissional obtida. Tal desvio de finalidades bási-
cas das escolas técnicas não apenas representava
um significativo desperdício de recursos como impli-
cava manter atrofiadas as possibilidades da educa-
ção profissional no País.

A edição do Decreto nº 2.208, em abril de 1997,
regulamentando os artigos da nova LDB, possibilitou,
de fato, uma nova realidade para a educação profissi-
onal de nível médio, ao desvinculá-la do ensino regu-
lar. Doravante, os alunos que pretendem seguir os
cursos técnicos deverão estar cursando, paralela-
mente, o segundo grau, ou já tê-lo concluído. Os cur-
sos técnicos ou profissionalizantes ficam divididos em
módulos, cuja conclusão dá direito ao recebimento de
certificado de qualificação profissional, desde que os
alunos tenham terminado também o ensino regular
de segundo grau.

As vantagens do novo sistema são perceptíveis.
Apenas os alunos realmente interessados nas espe-
cializações técnicas vão passar a procurar tais cur-
sos, de forma paralela ou seqüencial ao ensino médio
regular. Aqueles que já concluíram o segundo grau há
algum tempo, por outro lado, poderão matricular-se
nos cursos profissionalizantes sem precisar seguir
novamente um curso regular de nível médio.
Obtém-se, desse modo, uma maior flexibilização da
educação profissional, ao mesmo tempo em que são
resgatados e aprofundados seus objetivos específi-
cos. Para aqueles já diplomados no segundo grau, o
ensino técnico permite que façam escolhas profissio-
nais mais maduras. De qualquer modo, de todos será
exigida a conclusão do segundo grau, o que garante
uma formação de âmbito geral no nível médio, im-
prescindível em uma época em que a dinâmica da re-
alidade do trabalho é muito grande.

Para tornar efetivas as transformações na edu-
cação profissionalizante, tais como estabelecidas
pela nova LDB e pelo Decreto nº 2.208, o Governo Fe-
deral lançou o Programa de Expansão da Educação
Profissional – Proep, do Ministério da Educação, que
vem desenvolvendo ações das mais relevantes. As
escolas da rede federal de ensino técnico estão em
processo de adaptação ao novo modelo. Ao mesmo
tempo, o Governo Federal busca parcerias com Esta-
dos, Municípios, setor produtivo e entidades de traba-
lhadores ou de caráter comunitário para implantar no-
vas escolas técnicas.

Situa-se em torno de 100 mil o número de alu-
nos nos cursos regulares das escolas federais de en-
sino técnico em todo o nosso País. Temos, presente-
mente, 17 centros federais de educação tecnológica,
7 escolas técnicas federais, 46 escolas agrotécnicas

federais, 37 unidades de ensino descentralizadas e
29 escolas técnicas vinculadas às universidades.

Ampliar e aperfeiçoar o ensino profissional no
País, com destaque para aquele de nível médio, re-
presenta voltar a educação para as reais necessida-
des do nosso País.A economia brasileira, tanto no setor
industrial como nos setores de serviços e agropecuário,
necessita muito de técnicos bem qualificados, capazes
de incrementar a produtividade das empresas em geral
em um quadro em que a competição globalizada se faz
cada vez mais sensível. Sabemos, por outro lado, que
há uma considerável demanda por parte dos futuros
trabalhadores, ou mesmo daqueles que entraram no
mercado de trabalho, por uma consistente qualifica-
ção técnico-profissional.

Nesse contexto é que reclamo a atenção dos
nobres Pares para a presente situação da Escola
Agrotécnica da Universidade Federal de Roraima. A
Escola foi criada em maio de 1982 pelo Governo do
Território Federal de Roraima, tendo sido doada, em
1993, para a Universidade Federal de Roraima. Qu-
ando da transferência para a universidade, a Escola
Agrotécnica contava com uma média de 120 alunos,
em regime de internato ou semi-internato, a maioria
proveniente da zona rural. No ano seguinte, em 1994,
foi suspenso o ingresso de novos alunos, forman-
do-se a última turma de remanescentes no ano de
1997.

Desde então, a Universidade Federal de Rorai-
ma tem procurado reativar a Escola Agrotécnica, que,
embora não mais funcione, ainda existe de direito.
Óbices de vários tipos, sobrelevando o quadro reduzi-
do de professores e funcionários, têm impedido que a
escola volte efetivamente a funcionar. No presente
momento, entretanto, a Universidade Federal de Ro-
raima elaborou um consistente projeto de reativação
da Escola Agrotécnica., que tive a satisfação de rece-
ber.

Não há dúvidas de que as atividades agrope-
cuárias constituem setor da maior relevância no
nosso Estado de Raraima, comparável apenas ao
extrativismo vegetal e mineral. O alto índice de cres-
cimento da economia do Estado, situado acima
de 6% anuais, não tem obstado a que surjam di-
versos problemas sociais. A produtividade relati-
vamente baixa, somada às condições muitas ve-
zes precárias de infra-estrutura, vem acarretando
dificuldades de sobrevivência às unidades agrí-
colas e pecuaristas e, por conseguinte, provo-
cando o aumento da migração para as áreas ur-
banas. Isso resulta, por sua vez, em problemas
como os de falta de moradia, aumento de
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criminalidade e surgimento de menores abandonados e
outros tantos. A existência de uma oferta de
mão-de-obra de adequada qualificação técnica repre-
sentaria fator essencial para garantir a viabilidade e o
crescimento das unidades produtoras agropecuárias. A
geração de empregos decorrentes seria não apenas a
dos próprios técnicos, mas, ainda mais significativa-
mente, a de expressivo número de trabalhadores de-
dicados às atividades agrícolas e pecuaristas.

Assim é que a reativação da Escola Agropecuá-
ria terá relevantes conseqüências não apenas para
os alunos diretamente beneficiados, mas para impor-
tantíssimo setor da economia estadual. Ressaltemos
que se trata de tornar novamente ativa uma escola
que já existe e não de construir uma outra a partir da
estaca zero. A Escola Agrotécnica já conta com insta-
lações no Campus de Cauamé, um dos dois de que
dispõe a Universidade Federal de Roraima, e onde
funciona o Centro de Ciências Agrárias. Quanto ao
corpo docente, a maior parte seria constituída, inicial-
mente, por professores substitutos, até que fossem
abertos concursos públicos para admitir novos pro-
fessores efetivos.

O projeto de reativação da Escola tira o melhor
partido das recentes mudanças da concepção da
educação profissional. O objetivo específico básico,
tal como consta no projeto, é “complementar, com um
seguimento profissionalizante, a formação dos alu-
nos oriundos das escolas de segundo grau, princi-
palmente aquelas do interior do Estado de Rorai-
ma, em particular as localizadas em comunidades
indígenas e de assentamentos.” Temos, assim, que
a nova Escola Agrotécnica, ao oferecer o curso de
Técnico Agrícola com habilitação em Agropecuária,
não necessitará manter toda uma estrutura voltada
para o ensino regular de segundo grau, dedican-
do-se, exclusivamente, às disciplinas de teor técnico.
Por fim, é patente o esforço em aproximar os objetivos
da Escola dos anseios e necessidades da população,
notadamente dos segmentos mais carentes.

Para tornar de novo ativa a Escola Agrotécnica,
a Universidade Federal de Roraima necessita de re-
cursos ínfimos, situados em torno de R$265 mil, des-
tinados, conforme especifica o Projeto, a obras e re-
formas de edifícios e à aquisição de equipamentos,
máquinas, móveis e material de consumo. Tal quantia
não é de modo algum elevada em face dos objetivos
que ela permitirá concretizar. De qualquer forma, re-
presenta muito no orçamento já combalido de qual-
quer universidade federal.

Vemos com otimismo e entusiasmo os novos ru-
mos que passa a trilhar o ensino técnico em nosso
País. Temos confiança de que essa importante reno-
vação na educação profissional atingirá, de maneira
justa e homogênea, as várias regiões do Brasil, so-
bretudo as regiões carentes do Nordeste e do Norte.
Solicitamos, assim, um especial empenho do Ministro
da Educação, Dr. Paulo Renato Souza, e das demais
autoridades federais, de modo a viabilizar a reativa-
ção da Escola Agrotécnica da Universidade Federal
de Roraima.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ao final
deste pronunciamento em que defendo a reativação
da Escola Agrotécnica de Roraima, quero também re-
gistrar o aniversário da Escola Técnica Federal de
Roraima, que há onze anos começou a funcionar, é
um importante centro de ensino tecnológico no nosso
Estado e que pleiteia, dentro da nova visão da educa-
ção no nosso País, ser transformada em centro de
educação tecnológica.

Os resultados dos levantamentos que fizemos
mostram que o nosso País precisa dividir melhor a
educação, a ciência e a tecnologia em seu território. O
que temos visto, até hoje, é a concentração de tudo
nas Regiões Sul e Sudeste, concentração que é per-
niciosa para essas regiões, pois traz como conse-
qüência uma migração cada vez maior em direção a
elas, agravando suas já precárias condições no cam-
po social – da segurança, da educação ou da saúde –
e, portanto, fazendo com que este País seja cada vez
mais desigual e continue sendo litorâneo, como era
há 500 anos.

Sr. Presidente, peço que conste dos Anais o do-
cumento cujo título é: Escola Técnica Federal de Ro-
raima – Um Marco Tecnológico em Roraima.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR.SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO:

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Média e Tecnológica
Escola Técnica Federal de Roraima
Gerência de Tecnologia da Informação

ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE RARAIMA
UM MARCO TECNOLÓGICO EM RORAIMA

A Escola Técnica de Roraima, integrante do sistema Terri-
torial de Educação, iniciou suas atividades no ano de 1987, aten-
dendo 175 alunos distribuídos nos cursos de Edificações e Ele-
trotécnica.

O Estado de Roraima foi contemplado, através da lei nº
8.670 de 30 de junho de 1993, com uma instituição de Educação
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Profissional, com objetivo de fomentar a Educação Profissionali-
zante e contribuir com o desenvolvimento do Estado no que diz
respeito a formação de profissionais altamente qualificados. Nas-
cia, então, a Escola Técnica Federal de Roraima, entidade de na-
tureza autárquica vinculada ao Ministério da Educação e do Des-
porto – MEC e supervisionada pela SEMTEC – Secretaria de
Educação Média e Tecnologia. Essa escola absorveu todos os
alunos matriculados nos Cursos Técnicos de Edificações e Ele-
trotécnica da antiga Escola Técnica de Roraima, completando o
quadro discente através do teste de seleção.

Para que o funcionamento desta Instituição se tornasse
viável, foram necessária a reestruturação do espaço físico e a
construção de novas instalações bem como a redistribuição de
servidores federais á disposição do Estado.

No processo de expansão de cursos profissionalizantes fo-
ram criados em 1994 o Curso Técnico em Agrimensura e o Curso
de magistério em Educação Física.

Em 1996, para atender a demanda mercadológica do
Estado de Roraima foi necessário o desenvolvimento dos Cursos
Técnicos em Turismo, em Hotelaria, e em Secretariado, através
de sistema modular.

Atendendo à Reforma do Ensino Profissional, a Escola
Técnica Federal de Roraima firmou convênios com outras Institui-
ções, visando á qualificação e requalificação de servidores. Desta
forma, em 1998, o convênio assinado entre Escola Técnica e Se-
cretaria Estadual de Saúde viabilizou a implantação do curso téc-
nico em emfermagem.

É importante ressaltar que, para o desenvolvimento dos
Cursos Técnicos, tornou-se necessário expandir e adequar as ins-
talações da Escola, que, hoje, conta, com um bloco administrati-
vo, duas portarias, uma biblioteca, um mini-auditório, salas admi-
nistrativas de ensino, 24 salas de aula, 17 laboratórios, um aloja-
mento, um consultório médico-odontológico, salas de serviço de
apoio, dois ginásios poliesportivos, piscina, campo de futebol, pis-
ta de atletismo (em construção) blocos sanitários, além de áreas
de estacionamento, e garagens para os veículos da Instituição,
perfazendo uma área construída de 38.079,00m2, o que corres-
ponde a 53,81% do total da área do terreno.

Na busca do aprimoramento de seus profissionais oriun-
dos, em sua maioria, do ex-Território, a Escola Técnica Federal
de Roraima está investindo maciçamente na capitalização de Re-
cursos Humanos atingindo a totalidade de seus servidores desde
as suplências de Ensino Fundamental e Médio, Graduação,
Especialização, Mestrado até o Doutorado.

Contando atualmente com 228 servidores dos quais 114
docentes e 114 técnicos Administrativos a Escola atende uma cli-
entela de 1.623 alunos distribuídos em 09 (nove) cursos Técnicos
e o Ensino Médio.

Com a perspectiva da transformação em Centro Federal
de Educação Tecnológica CEFET/RR, a comunidade Interna, pre-
para-se para fazer valer o princípio da verticalização da Educa-
ção profissional oferecendo cursos profissionalizantes de nível
Básico, Técnico e Tecnológico.

Em seis anos de existência, a Escola Técnica Federal de
Roraima é um Centro de Referência Educacional no Estado de
Roraima, em nível de Governo Federal, que procura atender as
necessidades locais no que concerne á qualificação e requalifica-
ção profissional e prestação de serviços, voltada para melhoria
da qualidade de vida. – Emanuel Alves de Moura, Diretor Geral/
Port. 706/96 DOU 129/96.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
será atendido na forma regimental.

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.
Presidente, gostaria de me inscrever para fazer uma
comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
fica inscrito em terceiro lugar, e falará na prorrogação
da Hora do Expediente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Tem a
palavra o Senador Maguito Vilela. (Pausa.)

Tem a palavra o Senador Luiz Otávio, por 20 mi-
nutos.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA. Pronuncia o se-
guinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, trago à tribuna desta
Casa, na manhã de hoje, um projeto de lei que apre-
sentei ontem. Refiro-me ao Projeto de Lei do Senado
nº 444, que cria o Programa de Financiamento a Pro-
fissionais Liberais, destinado a beneficiar profissiona-
is recém-formados pelas universidades das regiões
Norte e Nordeste do País.

Essa idéia surgiu quando, ainda como Presiden-
te da Assembléia Legislativa do meu Estado, visitei, por
várias vezes, os municípios que compõem o Estado do
Pará. Por ocasião dessas visitas, que faziam parte de
um programa de interiorização da Assembléia Legislati-
va, ouvi e encaminhei propostas e soluções à outra pon-
ta. Ali a população pôde dar – deu e dará sempre – uma
grande contribuição ao Governo Federal, aos governos
estaduais e municipais.

Estive também nas universidades – tanto na fe-
deral como nas particulares – e ouvi dos acadêmicos
que havia uma linha de crédito para o financiamento e
custeio de seus estudos superiores, mas, a partir do
momento em que se formavam, não tinham mais à
sua disposição qualquer tipo de financiamento que
pudesse beneficiá-los e, dessa forma, contribuir efeti-
vamente para solucionar o grave problema do desem-
prego que ora enfrentamos.

Entendo que, além da preocupação de debater
o problema, devemos também apresentar formas
concretas para enfrentá-lo, pois até agora a classe
dos profissionais liberais, a despeito da atenção que
merece, tem sido esquecida pelos programas de in-
centivo fiscal e de apoio financeiro.

O Fiprol, projeto que objetiva auxiliar o estabe-
lecimento dos profissionais liberais, possibilitará o fi-
nanciamento da compra de bens materiais, como
móveis e utensílios. Dessa forma pretende-se atacar
um dos problemas cruciais para o Brasil, que é o de-
semprego. Causado por fatores endógenos e exóge-
nos que, em sua maioria, fogem ao controle dos ór-
gãos governamentais responsáveis pelo desenvol-
vimento, o desemprego é tão grave que já atinge
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grande parte dos profissionais de nível superior, os
quais, por falta de oportunidade de empregos, estão
sujeitando-se a executar tarefas que não exigem
qualquer qualificação para o seu desempenho.

A busca de soluções não compete apenas ao
poderes executivos municipais, estaduais e federal,
mas também aos representantes do povo nas câma-
ras, nas assembléias e no Congresso Nacional.
Assim, por acreditar na responsabilidade e na compe-
tência do Poder Legislativo para contribuir com solu-
ções factíveis para os problemas nacionais, é que es-
tamos propondo a criação do Programa de Financia-
mento ao Exercício da Profissão Liberal, Fiprol, visan-
do beneficiar os recém-formados pelas universidades
das Regiões Norte e Nordeste do País.

É interessante notar que o Governo Federal
despendeu, em 1996, R$6 bilhões nas instituições fe-
derais de ensino superior, sendo R$351 milhões na
Região Norte e R$1,1 bilhão na Região Nordeste.
Considerando que, neste ano, quase 50 mil alunos fo-
ram diplomados pelas universidades federais, chega-
mos a uma média anual de R$120 mil despendidos
pelo Governo Federal para cada universitário forma-
do.

Assim sendo, podemos inferir que o montante
de recursos anuais a ser colocado à disposição para
operação do programa pelo BNDES será plenamente
justificado pelo maior e melhor aproveitamento social
e profissional dos recursos investidos pelos governos
estaduais e pelo Governo Federal na formação do
profissional de nível superior.

O Fiprol deverá perseguir os seguintes objetivos:
– criar oportunidades de trabalho para os profis-

sionais de nível superior, os quais, ao saírem das uni-
versidades, encontram dificuldades para entrar no
mercado de trabalho, dada a exigência por parte das
empresas privadas de, no mínimo, dois anos de expe-
riência e a falta de capital inicial para abrir o seu pró-
prio negócio;

– descomprimir a situação de desemprego que
ocorre no momento, criando novas oportunidades de
trabalho, independentes da reduzida oferta proporcio-
nada pelos órgãos públicos e empresas privadas;

– minimizar a migração de profissionais forma-
dos nas Regiões Norte e Nordeste para as regiões
mais desenvolvidas.

O programa terá como público alvo os profissio-
nais recém-formados pelas universidades públicas e
privadas das Regiões Norte e Nordeste que queiram
instalar-se nessas regiões com seus consultórios
(médicos e dentistas), laboratórios (bioquímicos) e
escritórios (advogados, engenheiros, economistas,
contadores e administradores).

O Fiprol será financiado com recursos do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social –
BNDES –, repassados para os seguintes agentes fi-
nanceiros:

– Banco da Amazônia S. A.; e
– Banco do Nordeste do Brasil.
Os agentes financeiros mencionados ficam

autorizados a utilizar os recursos do Fundo Consti-
tucional do Norte (FNO) e do Fundo Constitucional
de Financiamento do Nordeste (FNE) nos financia-
mentos ao profissional liberal.

Os recursos destinados aos financiamentos
do Fiprol ficarão a salvo das restrições de controle
monetário de natureza conjuntural e deverão desti-
nar crédito diferenciado dos usualmente adotados
pelas instituições financeiras, em função das reais
necessidades da região beneficiada.

A linha de crédito do Fiprol terá as seguintes
características:

– beneficiários: profissionais de nível superior
formados pelas universidades públicas e privadas
das Regiões Norte e Nordeste;

– serão utilizados como garantia o seguro de
crédito interno, a alienação fiduciária, o aval ou fian-
ça;

– prazo para reembolso: três a cinco anos, a
contar da data da assinatura do contrato entre o
agente financeiro e o mutuário, em função do valor
do financiamento e do período necessário ao retor-
no do investimento;

– carência: compreendida no prazo para reem-
bolso, observados o limite mínimo de doze meses e
máximo de vinte e quatro meses, a partir da última
liberação do financiamento;

– juros: serão definidos pelo BNDES e agen-
tes financeiros envolvidos, de acordo com o estabe-
lecido no projeto;

– riscos operacionais: a serem divididos entre
o agente financeiro e o BNDES, no caso de financi-
amentos com recursos repassados pelo BNDES.

Para a concessão dos empréstimos, serão
exigidos apenas documentos pessoais do mutuá-
rio, o diploma ou documento equivalente e a apre-
sentação de projeto simplificado que contenha o
mínimo indispensável de informações, seguindo o
modelo elaborado e fornecido pelo BNDES.

Sabemos que os Poderes Executivo, Legisla-
tivo e até mesmo Judiciário estão empenhados na
busca de soluções definitivas, tão reclamadas pelo
País e almejadas pela população, para esse grave
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problema do desemprego. Com a participação de to-
dos, cada um contribuindo com a sua parte, traremos
novas idéias e não deixaremos que esse problema su-
pere a nossa capacidade de gerar soluções.Esse fundo
de investimentos, que será criado para pessoas de nível
superior, com certeza atenderá a todas as camadas da
nossa sociedade, tendo em vista a grande condição do
País para formar profissionais em todas as camadas
sociais e para propor solução aos graves problemas
que a Nação atravessa.

Tenho certeza de que esse projeto será aprova-
do por todos os membros desta Casa, que acompanha-
rão a sua tramitação, apresentando emendas para,
quem sabe, atender até a outras regiões do País. Cito
as Regiões Norte e Nordeste porque, sendo as regiões
que conheço, sei que essa solução se mostra extrema-
mente adequada a elas, mas outros Srs.Senadores po-
derão apresentar emendas ao projeto estendendo os
benefícios a outras regiões do País.

Aproveitando o tempo regimental que me resta,
falo novamente da hidrovia dos rios Araguaia e To-
cantins. Ainda na semana passada, os Senadores
Eduardo Siqueira Campos e Blairo Maggi estiveram
na tribuna para pressionar e movimentar as bancadas
de todos os Estados em prol dessa hidrovia.

Estivemos no comitê, criado pela Câmara dos
Deputados, acompanhando técnicos dos Governos
dos Estados do Mato Grosso, Tocantins e Pará e fo-
mos informados de que até o Poder Judiciário – que
tinha pedido vista do projeto no tocante aos impactos
ambientais, o que nos levou a pensar que a solução
deveria demorar muito mais – liberou o projeto, pedin-
do que fosse dada prioridade para a análise de im-
pacto ambiental. Para nossa surpresa, fomos infor-
mados, através da imprensa, que o projeto encon-
tra-se no Ibama há mais de um ano, estando ainda na
fase de análise por parte daquele instituto.

Nesse sentido, informo que estive em audiência
com o Ministro Sarney Filho e em reunião com o Se-
nador Sarney e soube que o Ibama e o Ministério do
Meio Ambiente já liberaram a autorização para início
das obras da hidrovia do Marajó. A partir de julho, terá
início aquela obra, que deverá prosseguir por dois
anos. Ao cabo dos próximos dois anos teremos uma
hidrovia de quase 40 quilômetros de extensão, que di-
minuirá o percurso em mais de 150 quilômetros. Nes-
sa área não haverá impacto ambiental; ao contrário,
faremos com que a população que vive à beira dos
rios tenha oportunidade de acesso à capital rapida-
mente, escoaremos também a nossa produção e o
Marajó transformar-se-á num grande pólo turístico da
Região Amazônica.

Isso sim é cooperação entre o Poder Executivo
Federal, o executivo estadual e o próprio executivo
municipal. Essa parceria, essa aliança dá chance e
oportunidade de podermos realmente estabelecer
uma forma de trabalho harmônica que, com certeza,
dará bons resultados.

Faço aqui o mesmo apelo ao Ministro Sarney Fi-
lho e à Presidente do Ibama, Drª Marília Marreco,
para que também possam ser ultimados os parece-
res, as análises técnicas para a liberação do início da-
quela grande obra, a hidrovia Araguaia-Tocantins.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, faço mi-
nhas, com certeza, as palavras da Bancada Federal do
meu Estado, que tem acompanhado pari passu essa
grande necessidade que a nossa região e o próprio
País têm. O Brasil tem, no Estado do Pará, um parcei-
ro que participa da balança comercial com um supe-
rávit superior a US$2 bilhões anuais. E, com certeza,
com o escoamento da produção de soja pela nossa
região, teremos oportunidade de baratear os custos e
colocar a soja nos portos americanos com uma eco-
nomia de, pelo menos, US$20 a tonelada.

Com isso, o País terá oportunidade de escoar a
produção e utilizar aquelas áreas degradadas, que se
constituem em grandes e graves problemas, pois o
Movimento dos Sem-Terra quer sempre utilizar aque-
las áreas boas, nobres, produtivas, áreas que podem
realmente produzir grãos, apenas tendo o seu solo re-
forçado com o calcário. E o nosso Estado tem uma
das maiores reservas de calcário do País, o que pos-
sibilita que esse reforço do solo também seja efetiva-
do.

Nós, da Região Norte, em parceria com os Gover-
nos do Mato Grosso e de Tocantins, podemos unir os
nossos esforços para realmente equacionar esse grave e
sério problema que é a falta de meios para aumentar o
nosso superávit na balança comercial.

Tenho certeza, ainda, de que, com o caminhona-
ço feito pelo Senador Blairo Maggi, ficou provada a via-
bilidade da exportação de soja, inclusive por meio do
porto de Itaituba, passando pela rodovia Cuiabá-San-
tarém, quase intrafegável. Assim, conseguimos dar va-
zão a essa iniciativa, a esse entusiasmo, a essa gana,
a essa garra desses empresários e trabalhadores, que
também se dedicam a essa causa tão importante que
é o aumento da geração de renda e de emprego, para
dar viabilidade à nossa balança comercial.

Esses movimentos precisam do apoio não só da
classe política, mas de toda a população, para que re-
almente possa ser viabilizada a pavimentação da ro-
dovia Cuiabá-Santarém. É inadmissível dizer-
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mos que não temos recursos para pavimentar a Cuia-
bá-Santarém, porque sabemos que ela é viável, ren-
tável e a própria obra se remunera, propicia o retorno
do capital. Portanto, não podemos ficar só no discurso
de que não é a prioridade nº 1, 2 ou 3.

O Sr. Blairo Maggi (sem partido – MT) – V. Exª
me permite um aparte?

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA) – Concedo o
aparte ao Senador Blairo Maggi.

O Sr. Blairo Maggi (sem partido – MT) – Nobre
Senador Luiz Otávio, o seu pronunciamento no Sena-
do, neste momento, é importante e oportuno, porque
V. Exª se refere a duas obras de extrema importância
e necessidade para o desenvolvimento do Brasil,
para a conquista da sua maioridade e do mercado in-
ternacional com produtos agrícolas: a BR-163, ligan-
do Cuiabá a Santarém, ou ao porto de Itaituba, e a tão
famosa e falada hidrovia Araguaia-Tocantins e rio das
Mortes. São duas obras que V. Exª cita muito bem,
com conhecimento e profundidade, e acredito que o
Governo Federal também conhece essa realidade. O
Ministro Eliseu Padilha, inclusive, tem sido um entusi-
asta da idéia das hidrovias. Sou testemunha da im-
portância que ele dá às hidrovias, pois senti isso
quando ele visitou a hidrovia do Madeira-Amazonas –
ocasião em que estiveram conosco V. Exª e o Sena-
dor Bezerra –, em Itaituba, para receber aquela carga
de soja que lá chegou. Então, o que falta ao Governo,
ao Congresso e à sociedade é determinação para ter-
minar essas obras. Concordo com V. Exª em que não
existe prioridade um, dois ou três. A questão é que ali
realmente iremos abrir um novo caminho para o Bra-
sil, dando-lhe maioridade, ganhando o mercado inter-
nacional, dominando-o, investindo-nos de uma impor-
tância muito maior no setor internacional da área de
grãos. Isso é particularmente relevante neste momen-
to em que se realiza, no Rio de Janeiro, a Cimeira, re-
união mediante a qual o Brasil, juntamente com o
Mercosul, inteligentemente começa a pressionar os
países europeus para que possamos abrir nossas
portas.Portanto, gostaria de cumprimentar V.Exª pelo
pronunciamento e dizer que o Estado de Mato Grosso
e nós, da Bancada do Estado, estamos atentos e
sempre dispostos a ajudá-los a brigar para que essa
alternativa ou essas duas alternativas sejam levadas
a sério pelo Governo Federal.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA) – Agradeço a V.
Exª pelo aparte, Senador Blairo Maggi.

Acrescento aqui que, neste próximo semestre, es-
tarei estudando, analisando com a minha assessoria
essa questão. Com certeza, traremos também uma

mensagem para esta Casa no que se refere à falta de
recursos específicos, como muito bem colocou o Sena-
dor Blairo Maggi.

Certamente contaremos com toda a boa vontade
do eminente Ministro Eliseu Padilha, dos Transportes,
que esteve na região, viabilizou a nossa participação e
que realmente reconhece que falta recursos para essa
grande obra.

E mais: dos quase 2.500 km de rodovia, 1.500km
estão prontos; faltam 800km para encontrarmos o novo
eldorado brasileiro.Como foi feito com a Belém-Brasília,
na época de Juscelino Kubitschek, podemos fazer a Cu-
iabá-Santarém: tirarmos todo esse tráfico complicado,
deficitário, antiquado de Paranaguá e Santos e escoar a
produção pela Região Norte, por Vila do Conde, por Ita-
qui, no Maranhão, com custos baixos, viáveis. Assim,
conseguiremos exportar mais barato e melhorar nossa
condição econômica para gerar emprego e renda.

Eu diria mais: é inadmissível que o Fundo Consti-
tucional do Norte, o FNO, retorne recursos todos os
anos, por falta de aplicação naquela Região, sob o argu-
mento, segundo o Banco da Amazônia, de que não há
tomador de dinheiro, porque o dinheiro é para a área
produtiva. Por que não mudamos essa legislação e apli-
camos recursos do Fundo Constitucional Norte na es-
trada? Isso vai propiciar, com certeza, o retorno desse
capital, e será possível pagar esse financiamento. Aí,
sim, podemos gerar emprego e produção. Além do
mais, não vamos ficar de mãos atadas, apenas aguar-
dando o canto da sereia, a vinda de algo que nunca virá.

Está confirmado que não há recursos orçamentá-
rios para a concretização dessa obra. A saída é o recur-
so externo, o financiamento externo, que, como sabe-
mos, gera demanda de tempo muito grande, tendo em
vista a postura das instituições financeiras internaciona-
is quanto ao aspecto ambiental com relação à constru-
ção de rodovias na Amazônia. Esses tarados, esses fa-
náticos das ONGs não admitem que se toque em nada,
mas vivem muito bem, com um padrão de vida muito
elevado, enquanto nós, na Amazônia, vivemos nessa si-
tuação.

O Sr. Eduardo Siqueira Campos (PFL – TO) – V.
Exª me permite um aparte?

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA) – Ouço V. Exª
com prazer.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O tempo
de V. Exª está esgotado, Senador Luiz Otávio.

O Sr. Eduardo Siqueira Campos (PFL – TO) –
Sr. Presidente, vou cooperar com a Mesa e com o
orador. Eu não poderia, Senador Luiz Otávio, deixar
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de incluir no importante pronunciamento de V. Exª,
nesta manhã, a nossa satisfação ao ver a soma dos
esforços das nossas regiões para viabilizar a hidrovia
Araguaia-Tocantins, a ferrovia Norte-Sul e todos es-
ses grandes projetos que alterarão o perfil da produti-
vidade brasileira no campo da agropecuária e a nossa
vocação para a exportação. Portanto, parabenizo V.
Exª. Os Governos do Tocantins, do Pará, do Mato
Grosso, de toda a Região e nós, Senadores represen-
tantes daqueles Estados, estaremos juntos, somando
esforços para que isso possa constar do PPA, do
Orçamento, de iniciativas como a de V. Exª, nesse
pronunciamento. Parabéns.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA) – Muito obriga-
do.

Sr. Presidente, amanhã, terei oportunidade, até
porque estou inscrito, de mencionar o PPA. Chegare-
mos lá, Senador Eduardo Siqueira Campos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sobre a

mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1ª Secretá-
rio em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 381, DE 1999

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 218, inciso V,

do Regimento Interno e de acordo com as tradições
da Casa, as seguintes homenagens de pesar pelo fa-
lecimento do Doutor Renato Berbert de Castro, que
foi membro do Conselho Estadual de Cultura da Ba-
hia, membro da Academia Baiana de Letras e figura
de destaque da cultura baiana:

a) inserção em ata de voto de profundo pesar;
b) apresentação de condolências à família, ao

Conselho Estadual de Cultura e à Academia Baiana
de Letras.

Sala das Sessões, 29 de junho de 1999. – Sena-
dor Antonio Carlos Magalhães.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O reque-
rimento depende de votação em cujo encaminhamen-
to os Senadores podem fazer uso da palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGAHÃES (PFL –
BA) – Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar
a votação.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra ao Senador Antonio Carlos Magalhães,
para encaminhar.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA.Para encaminhar a votação. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Bahia

perdeu, ontem, um dos seus melhores homens no
sentido cultural, no sentido da seriedade, o Dr.Renato
Berbert de Castro, meu amigo desde a mocidade, tal-
vez o mais antigo amigo meu. Mas não é por isso que
estou pedindo esse voto de pesar. É porque ele era fi-
gura das maiores da cultura baiana como pesquisa-
dor, como mestre na língua e, sobretudo, como ho-
mem de dignidade exemplar. O Dr. Renato Berbert de
Castro foi secretário permanente da Academia Baia-
na de Letras, membro e presidente do Conselho de
Cultura. Exercia, como a figura maior de pesquisador
que a Bahia teve nos últimos tempos, grande ativida-
de no Instituto Geográfico e Histórico do Estado. Daí
por que achei que deveria proferir essas palavras de
saudade ao amigo, mas, sobretudo, de agradecimen-
to em nome da Bahia por tudo que ele fez, pela cultura
e pelo desenvolvimento cultural do nosso Estado. Era
uma figura perfeita, bacharel em Direito da Faculdade
de Direito da Bahia, tendo sido aluno notável, forma-
do em 1947. Acompanhei a sua vida como ele acom-
panhou a minha vida, e vivíamos fraternalmente den-
tro de um ambiente saudável de convivência, desde a
mocidade até os seus últimos dias.

Queria que o Senado se manifestasse, com
esse voto de pesar, que é uma satisfação à cultura ba-
iana. O Senado manifestar pesarosamente é um estí-
mulo para que os outros homens de cultura da Bahia
possam ter em Renato Berbert de Castro um exemplo
a seguir.

Essas são as palavras que julguei do meu dever
proferir ao amigo, mas, sobretudo, ao grande intelec-
tual que a Bahia acaba de perder.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Em vota-

ção o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Prorro-

go, na forma regimental, a Hora do Expediente, para
que sejam ouvidas as comunicações inadiáveis que
estão previstas.

Concedo a palavra ao nobre Senador Blai-
ro Maggi.

Faço um apelo a V. Exª para que se limi-
te aos 5 minutos que lhe são deferidos
pela Mesa e solicito aos Srs. Senadores
que se encontram em outras dependências
da Casa que se dirijam ao plenário, pois
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após essas duas comunicações inadiáveis que há
por fazer ainda iniciaremos a Ordem do Dia com vota-
ções nominais .

V. Exª tem a palavra.

O SR. BLAIRO MAGGI (sem partido – MT. Para
uma comunicação inadiável.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, nesta última década, o Brasil se cur-
vou à tendência mundial e acelerou a abertura de sua
economia. Uma abertura tão rápida, tão ampla e tão
irrestrita como jamais outro país em desenvolvimento
realizou.

As conseqüências dessa açodada postura das
autoridades brasileiras foram atrozes para alguns se-
tores produtivos nacionais, que sequer tiveram o tem-
po necessário para se ajustarem a essa abertura e se
viram, de um momento para outro, obrigados a com-
petir com produtos importados, muitos deles subsidi-
ados em seus países de origem.

Instalou-se no Brasil um processo de concorrên-
cia altamente desvantajoso para os produtores nacio-
nais, já que estes, além de não contar com subsídios
internos e de não dispor de uma adequada in-
fra-estrutura que lhes desse sustentação e apoio, ti-
veram ainda que arcar com custos financeiros eleva-
díssimos e de suportar um sistema tributário impiedo-
so e voraz.

Quando se fala em abertura de mercado, em in-
tegração de blocos e em mercado comum, a velha
cantilena é que, “dessa forma, o consumidor terá pro-
dutos de melhor qualidade por menor preço”, sem se
lembrar, no entanto, que consumidor desempregado
nada compra ou nada paga; pior ainda: tais progra-
mas desrespeitam completamente a cidadania, pois,
via de regra, esse privilégio sobra só para o cidadão
dos países ricos.

Para a agricultura brasileira, as conseqüências
dessa abertura foram mais danosas do que para a
maioria dos setores. Isso porque se trata de um setor
complexo: altamente endividado e descapitalizado,
sem mão-de-obra qualificada e sem meios para se
ajustar a essa nova realidade. Além do mais, enquan-
to o Brasil facilitava e incentivava a importação de pro-
dutos agrícolas, os demais países não somente sub-
sidiavam a produção local e a exportação, como tam-
bém criavam intransponíveis barreiras à entrada de
produtos brasileiros.

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, são
os mesmos países desenvolvidos que defendem
a doutrina da globalização, do neo-liberalismo e
da abertura econômica os que mudam de lado
quando se sentem ameaçados e passam a ado-
tar um discurso xenófobo e uma atitude intransigen-

temente protecionista. Exigem ampla e urgente aber-
tura econômica, mas, contraditoriamente, se recusam
a derrubar as suas barreiras, em benefício do seu se-
tor produtivo e dos seus empregos. Essas nações
produtoras querem sempre que importemos muito e
exportemos o mínimo.

Fato recente vem ocorrendo com a União Euro-
péia no momento em que negocia o estabelecimento
de área de livre comércio com o Mercosul. O Ministro
de Relações Exteriores da França comentou: “Se fi-
zermos uma zona de livre comércio com o Mercosul
agora, vamos explodir completamente. Não podemos
fazer absolutamente nada”.

Em essa posição, endossada por outros países,
jogou-se uma pá de cal no encontro marcado para os
próximos dias 28 e 29 deste mês de junho, no Rio de
Janeiro, entre 49 Chefes de Estado, quando se deve-
ria iniciar a criação de uma área de livre comércio en-
tre o Mercosul e a União Européia.

Sr. Presidente, não se pode negar a nenhum
país que ele tente proteger a sua economia, suas em-
presas e seus empregos. No entanto, se os Estados
Unidos, o Japão e os países europeus se acham nes-
se direito – e o exercem em sua plenitude – é igual-
mente legítimo que o Brasil também pense e aja as-
sim.

Os produtores nacionais não podem mais ado-
tar essa postura conformista frente a essa desigual-
dade de tratamento adotada pelos países desenvolvi-
dos; devem-se unir e reagir energicamente, como,
aliás, os produtores de outros países reagem quando
vêem seus interesses comprometidos. E as autorida-
des brasileiras não podem e não devem se curvar às
pressões desses países – sejam eles fortes quanto
forem – mas reagir, energicamente, contra toda taxa-
ção inócua de seus produtos e toda barreira imposta
aos produtos brasileiros e, sobretudo, adotar medidas
de retaliação que compensem os prejuízos por nós
sofridos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo

a palavra ao nobre Senador Tião Viana para uma co-
municação inadiável. V. Exª dispõe de 5 minutos.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, quero registrar ao
Plenário da Casa uma viagem que fiz à Manágua, na
semana passada, para participar do Encontro do Par-
lamento Latino-Americano.

Os dois pontos principais da pauta foram a dí-
vida social da América Latina, a situação da dívida
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externa dos países e a situação das etnias, e, de
modo muito especial, dos povos indígenas da região.

O nível dos debates foi muito elevado e positivo
de quase todos os países da América Latina. A gran-
de preocupação apresentada centrou-se na situação
de africanização da América Latina em função do
peso e da violência com que os juros da dívida têm-se
abatido sobre todos os países, salvo, segundo análi-
se e comentários, o Chile, que teria uma situação um
pouco diferente da dos demais, que têm uma dívida
social muito grande por causa da política perversa de
juros do Primeiro Mundo.

A economia informal está albergando 45% da
população da América Latina e, em alguns países,
como a Nicarágua, a situação do subemprego atinge
60%, com 23% de desempregados. Então, a situação
é de confronto, de risco de violência urbana, pedintes
nas ruas, algo alarmante, deplorável, num país que
se afirma hoje, lamentavelmente, como o país mais
pobre da América Latina. E não se vê solução a curto
prazo, a não ser a revisão do modelo, que deixe de ser
de subserviência, de arrocho e de sacrifício para o
povo latino-americano.

Outro ponto profundamente positivo foi a visão do
Parlamento Latino-americano em relação à situação
das etnias. O que se questionou de forma firme foi se a
América Latina está preparada para entender o compor-
tamento multietnico das suas populações e povos, se há
capacidade de compreensão e sensibilidade de incorpo-
rar um modelo de convívio pluricultural de suas popula-
ções. Nós colocamos com clareza a situação dos povos
indígenas do Brasil, o que trouxe muita preocupação
aos participantes daquele encontro.

Falamos da situação, por exemplo, do povo Ia-
nomâmi, que, segundo dados do Conselho Nacional
de Saúde, no seu semanário de janeiro, tem uma ex-
pectativa de vida média de 24 anos. Colocamos, ain-
da, a gravidade do fato da esterilização em massa do
povo Pataxó, do sul da Bahia, uma comunidade onde
todas as pessoas de 15 a 45 anos sofreram esteriliza-
ção cirúrgica – e a situação se agrava com a indefini-
ção do Governo Federal.

A conclusão a que se chegou na reunião do Par-
lamento Latino-americano é que a única maneira de
fortalecimento da democracia da América Latina
quando se fala em quebrar um argumento para uma
intervenção arbitrária, desrespeitosa e oportunista de
algum país de Primeiro Mundo, que olha com olhos
de ambição e de cobiça iminente da Região Amazôni-
ca, é a demarcação efetiva das terras indígenas e a
visão de que o povo amazônico merece investimento,
tanto de políticas públicas, como no respeito a sua

cultura e etnias. Precisamos entender, também, que a
Amazônia é um lugar onde o desenvolvimento huma-
no fala forte, e o Governo Federal, tendo sensibilidade
para esse desenvolvimento, proporcionaria a afirma-
ção da unidade do território nacional e a consolidação
da democracia.

No mais o que se discutiu foi uma tese comum e
corriqueira a todos, da descentralização das ações de
Governo, da representatividade das populações indí-
genas nas instâncias de decisão, oportunidade em
que informei que, lamentavelmente, na Fundação Na-
cional do Índio, existe dificuldade de um índio ser re-
cebido e tratar de assuntos de seu interesse. Geral-
mente, não é bem-vindo o povo indígena quando vai
participar de uma reunião na Funai. Isso é causado
pela indefinição de política social. No máximo, o índio
é tratado como criança, mulher ou velhinho, como um
termo pejorativo, preconceituoso de uma minoria so-
cial, e não na visão integral de legítimos donos da
América Latina e de pessoas que merecem respeito e
têm necessidade de um espaço.

A experiência da Nicarágua é fantástica. Existe,
hoje, um curso de formação superior de direitos indí-
genas para os índios. Isso é uma conquista funda-
mental para aquele povo e um exemplo para a Améri-
ca Latina.

Um outro aspecto fundamental é entender como
inadiável essa definição da demarcação das terras in-
dígenas no Brasil como a maneira mais forte de não
levar uma imagem tão negativa e deteriorada do Bra-
sil, quando se fala em preservação, em respeito à plu-
ralidade cultural e às etnias, tão fortes e tão marcan-
tes na nossa história.

Era o relato que tinha a fazer de uma viagem
proveitosa. O respeito às populações tradicionais
fortalece a democracia.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE(Geraldo Melo) – Conce-

do a palavra ao nobre Senador Carlos Bezerra, últi-
mo orador inscrito, para uma comunicação inadiável.
V. Exª dispõe de 5 minutos para o seu pronunciamen-
to.

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, do dia 3 ao
dia 11 de julho próximo, teremos a Exposul, uma ex-
posição agropecuária de Rondonópolis, ao Sul do
Mato Grosso. É uma das maiores e melhores exposi-
ções do Brasil. Ali estarão presentes os melhores
produtores de Mato Grosso e do Brasil.

Nessa exposição, além da mostra de produtos,
há um grande debate, com palestras, sobre diversos
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temas da agropecuária atual. Nessa região, a Embra-
pa, juntamente com a Fundação Mato Grosso – que é
uma fundação privada, que trabalha em parceria com
a Embrapa –, faz um trabalho muito grande no que diz
respeito às pesquisas de soja e algodão.

Com a soja, é realizada a maior pesquisa do
mundo. Cerca de 150 mil variedades são pesquisa-
das anualmente pela Fundação Mato Grosso, que é
constituída por empresários da Região Sul, custeada
e mantida por produtores da região Sul de Mato Gros-
so. Além disso, faz-se também uma grande pesquisa
com o algodão. Hoje, é o maior centro de pesquisa al-
godoeiro da América Latina. Temos também, na re-
gião, a maior produção do Brasil; e já está se transfor-
mando no maior pólo têxtil do País.

Com a produção primária, já exportamos ma-
lhas e jeans diretamente para os Estados Unidos. Já
há empresas e indústrias funcionando.

Portanto, essa exposição tem um papel impor-
tante, fundamental, diferente de outras que tenho vis-
to por aí. Algumas parecem mais um bazar do que
uma exposição agropecuária.

Essa é uma exposição muito bem organizada
pelo sindicato rural de Rondonópolis e gera um enor-
me benefício para toda a Região Sul e para todo o
Mato Grosso. Para lá, vão empresários de Rondônia,
do Pará, de Mato Grosso do Sul, de Goiás, de todo o
Brasil, porque sabem que é um evento eficiente, bem
trabalhado, com efeitos produtivos para a região, para
Mato Grosso e para o Brasil.

Sr. Presidente, há também na região a melhor
pecuária de Mato Grosso e uma das melhores do Bra-
sil. Pecuária que se modernizou rapidamente, princi-
palmente nesses últimos dez anos. Hoje, é de alta
produtividade. Ali, encontra-se, talvez, a maior produ-
tividade agropecuária do Estado do Mato Grosso e
uma das maiores do Brasil.

Por isso, Sr. Presidente, ocupo a tribuna para des-
tacar esse evento. Parabenizo os organizadores, o Sindi-
cato Rural e a Prefeitura Municipal de Rondonópolis.

Lá também será lançado um programa de in-
centivo ao algodão, programa que já vem tarde. O Go-
verno do Estado está atrasado, vindo a reboque da
iniciativa privada.

Cobrei nesta Casa, há vários anos, logo que
cheguei ao Senado, um programa especial de
apoio à lavoura algodoeira no Estado de Mato
Grosso. Hoje já temos no Estado uma produção
grande. Com esse incentivo, ela vai aumentar ain-
da mais, e não teremos concorrente para o algo-
dão nem dentro nem fora do Brasil. O nosso algo-
dão é de alta qualidade, é de primeira. Além dis-
so, temos a maior produtividade de algodão do

mundo. Nem os Estados Unidos conseguem uma pro-
dutividade igual a que temos em Mato Grosso.

Com esses dois ingredientes e mais o programa
de incentivo que se faz necessário, o Estado se trans-
formará no maior pólo têxtil do mundo; e já começou a
se preparar para isso.

A Exposul é mais um avanço nesse sentido; a
Exposul e a Ferronorte, que também está chegando
em Rondonópolis. Ali haverá o maior terminal da Fer-
ronorte, dessa grande ferrovia moderna de bitola lar-
ga. Isso vai propiciar, Sr. Presidente, uma grande ge-
ração de empregos e de desenvolvimento nessa re-
gião. Atualmente, existe o dobro do índice de desem-
prego do Brasil; exatamente o dobro.

A nossa situação, em matéria de emprego, é ca-
tastrófica. A região precisa mudar urgentemente e
está mudando. É um novo Brasil que surge, e esse
evento vai servir para demarcar, mais uma vez, essa
vontade do interior brasileiro de se desenvolver, de
progredir e de atender até ao apelo do Governo Fede-
ral, no sentido de viabilizar as exportações por inter-
médio da produção primária; e o interior do Mato
Grosso pode colaborar com uma grande produção
primária para ajudar o nosso Estado e o Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Presi-

dência solicita aos Srs. Senadores que ainda não
compareceram ao plenário para assinalar a sua pre-
sença que o façam agora, pois vamos dar início à
Ordem do Dia com matérias sujeitas à votação nomi-
nal.

Solicita também a atenção dos Presidentes e
dos Srs. Senadores membros de Comissões que se
encontram reunidas nesse momento para o teor do
parágrafo único do art. 107 do nosso Regimento Inter-
no, que estabelece o seguinte:

Art. 107 – Parágrafo único: “Em qualquer hipóte-
se, a reunião de comissão permanente ou temporária
não poderá coincidir com o tempo reservado à Ordem
do Dia das sessões deliberativas ordinárias do Sena-
do.”

Vamos dar início à Ordem do Dia de uma ses-
são deliberativa do Senado, razão pela qual solicito a
imediata suspensão da reunião de qualquer comis-
são permanente ou temporária que eventualmente
ainda se encontre reunida.

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE) –
Sr. Presidente, como Vice-Líder, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra a V. Exª, como Líder, pedindo-lhe que se li-
mite aos 5 minutos.
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O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE.
Como Líder. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente,
penso que serei até bem mais breve.

Creio que falo também em nome do Bloco, em-
bora eu vá fazer referência a uma posição do Partido
Popular Socialista.

Hoje, o mundo tomou conhecimento de que o
representante e líder do povo curdo, Abdullah Ocalan,
foi condenado à morte pelo Tribunal de Segurança do
Estado de Ancara, da Turquia.

Por causa disso, em nome do Partido Popular
Socialista, estou encaminhando uma carta ao Embai-
xador Extraordinário e Plenipotenciário da Turquia,
em que solicito, ao final, que as autoridades turcas
possam dar clemência. Tal atitude vai contra todo o
sentido que atualmente se tem no mundo para reafir-
mar a harmonia entre os povos e a paz.

Evidentemente que o povo curdo, pelo qual te-
nho simpatia, hoje vive numa diáspora, inclusive na
Turquia, no Iraque, no Irã. Talvez vivam situações tais
como vivia a etnia albanesa em Kosovo e, por conta
disso, a Iugoslávia, bombardeada pelo terrorismo de
Estado norte-americano.

Peço às altas autoridades turcas que tenham
clemência, até porque a pena de morte é algo com o
qual o nosso partido não concorda, em nome do hu-
manismo.

Ao mesmo tempo, encaminho ao Ministro das
Relações Exteriores do Brasil solicitação para que o
País possa tomar medidas diplomáticas cabíveis no
caso, inclusive que se manifeste com um pronuncia-
mento contundente contra essa decisão de condena-
ção à morte do Líder curdo Abdullah Ocalan.

Era esta a comunicação que eu queria fazer.
Estes são os documentos que encaminharei ao

Ministro Luiz Felipe Lampreia e ao Embaixador Pleni-
potenciário da Turquia.

São os seguintes os documentos a
que se refere o orador:

Brasília, 29 de junho de 1999

Exmo. Sr.
Dogan Alpan
M.D. Embaixador Extraordinário e
Plenipotenciário da Turquia
(061)242-1448

Senhor Embaixador,
Em nome do Partido Popular Socialista, que

presido, manifesto a preocupação com a segurança e
a vida do líder político e representante do povo curdo,
Abdullah Ocalan,condenado à morte pelo Tribunal de

Segurança do Estado de Ancara. A decisão judicial,
além de afrontar uma situação política difícil, contras-
tra com a vontade mundial, cada vez mais a favor da
paz, da democracia e da harmonia entre os povos.

Por princípio e em nome do humanismo, somos
radicalmente contrários à instituição da pena de mor-
te.

Temos simpatia pela causa curda, um povo hoje
na diáspora, mas nunca compactuamos com méto-
dos violentos de ação política praticados por alguns
de seus grupos. Nesse sentido, condenamos qual-
quer ato terrorista, venha do Estado ou de qualquer
espectro ideológico.

A execução de Ocalan, ao invés de reafirmar a
justiça, apenas ressaltaria um Estado prepotente, in-
sensível à vida e desumano. Esperamos bom senso
da parte das autoridades turcas e que a clemência,
uma instituição humanista, seja declarada.

Na esperança de que a tolerância e a magnani-
midade do Governo turco se afirmem,

Atenciosamente, – Roberto Freire.

Brasília, 29 de junho de 1999

Exmo. Sr.
Luiz Felipe Lampreia
M.D. Ministro das Relações Exteriores
Brasília-DF

Senhor Ministro,
Em nome do Partido Popular Socialista, que

presido, solicito um forte pronunciamento do Governo
brasileiro ante a condenação à morte de Abdullah
Ocalan, representante de uma facção do povo curdo,
hoje na diáspora.

Nunca defendemos a violência como método de
ação política e repudiamos qualquer ato terrorista ou
que atente contra a vida, venha de espectro ideológi-
co ou do Estado.

O mundo, cada vez mais, clama pela paz, pela
tolerância e pela liberdade. A morte de Ocalan, com
certeza, se converterá em uma agressão à busca do
entendimento entre os povos.

Na certeza de que o Governo brasileiro tomará
todas as medidas diplomáticas cabíveis no caso,

Atenciosamente, – Roberto Freire.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Mesa

aguarda a remessa dos documentos por V. Exª.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre-

sidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo

a palavra ao Senador Ney Suassuna.
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O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o ter-
minal está inoperante. Não estamos conseguindo re-
gistrar a nossa presença.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sobre a
mesa, projeto de lei do Senado que será lido pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocí-
nio.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 448, DE 1999

Altera o parágrafo único do art. 7º
da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de
1996, que “Dispõe sobre o Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magis-
tério, na forma prevista no art. 60, § 7º, do
Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias e dá outras providências”.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O parágrafo único do art. 7º da Lei nº

9.424, de 24 de dezembro de 1996, passa a ter a se-
guinte redação:

“Art. 7º ..................................................
..............................................................
Parágrafo único. Nos primeiros cinco

anos, a contar da publicação desta lei, será
permitida a aplicação de parte dos recursos
da parcela de 60% (sessenta por cento),
prevista neste artigo, na habilitação de pro-
fessores leigos, mediante cursos ministra-
dos por instituições públicas de ensino su-
perior, na forma prevista no art. 9º, § 1º
(NR)"

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

A criação do Fundef, por meio da Lei nº
9.424/96, representou, reconhecidamente, um impor-
tante passo para a melhoria das condições de trabalho
de professores da rede de ensino público no País, parti-
cularmente dos professores leigos, que vêm tendo a
oportunidade de aprimorar sua formação, mediante a
utilização de recursos do Fundo.

No entanto, lamentavelmente,vimos sendo sur-
preendidos por denúncias sobre a malversação da par-
cela do Fundef alocada a essa finalidade. A boa fé do
Governo Federal, ao instituir um instrumento de reper-
cussão tão positiva sobre a qualidade do ensino funda-

mental, vê-se burlada pela falta de zelo de gestores
municipais na aplicação dos recursos públicos.

Ocorre que a lei, ao facultar a realização de treina-
mento de professores leigos, não estabeleceu parâme-
tros que garantissem a correta utilização dos recursos.
Em conseqüência, tem-se verificado em diversos casos
a contratação, por somas elevadas, de institutos e em-
presas sem registro nos conselhos estaduais de educa-
ção e sem as devidas condições para ministrar cursos
de nível adequado.

Diante desse quadro, venho propor aos senhores
senadores a modificação do parágrafo único do artigo
7º da lei, para instituir a obrigatoriedade de que os cur-
sos de capacitação e aperfeiçoamento dos professores
leigos, custeados pelo Fundef, sejam efetuados, exclu-
sivamente, através de instituições públicas de ensino
superior. Dessa forma, pretende-se evitar o desperdício
de dinheiro público, restringindo a prestação desses tre-
inamentos a instituições de notória credibilidade.

É sabido que a rede de ensino público no País
compõe-se de um expressivo número de universidades
e escolas de nível superior, que possuem quadros do-
centes de alta qualificação e a necessária distribuição
geográfica, de sorte que a alteração sugerida ao texto
legal só trará benefícios aos participantes dos treina-
mentos e ao ensino fundamental público do País, ga-
rantindo a esperada eficácia na aplicação dos recursos
do Fundef.

Essas as razões pelas quais contamos com o in-
dispensável apoio dos nobres pares para a aprovação
desta proposição.

Sala das Sessões, 29 de junho de 1999. – Sena-
dor Luiz Pontes

LEGISLAÇÃO CITADA

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

LEI Nº 9.424, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Dispõe sobre o Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento do Ensino Funda-
mental e de Valorização do Magistério, na
forma prevista no art. 60, § 7º, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias e
dá outras providências.

Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e

eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................
....................................................................................
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Art. 7º Os recursos do Fundo, incluída a comple-
mentação da União, quando for o caso, serão utiliza-
dos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, as-
segurados, pelo menos 60% (sessenta por cento)
para a remuneração dos profissionais do Magistério,
em efetivo exercício de suas atividades no ensino fun-
damental público.

Parágrafo único. Nos primeiros cinco anos, a
contar da publicação desta lei, será permitida a apli-
caçaõ de parte dos recursos da parcela de 60%
(sessenta por cento), prevista neste artigo, na capa-
citação de professores leigos, na forma prevista no
art. 9º, § 1º.
....................................................................................
....................................................................................

Brasília, 24 de dezembro de 1996; 175º da
Independência e 108º da República. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO, Paulo Renato Souza.
....................................................................................

(Às Comissões de Educação e de
Assuntos Econômicos – cabendo à última a
decisão terminativa.)

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 Maga-
lhães) – O projeto lido será publicado e remetido às
Comissões competentes.

Sobre a mesa, pareceres que serão lidos pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos Pa-
trocínio.

São lidos os seguintes:

PARECER Nº 450, DE 1999

Da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, sobre o Ofício “S” nº 23, de 1999 (nº
2.137/99, na origem), do Sr. Presidente do
Banco Central do Brasil, encaminhando
pedido do Governo do Estado do Rio de
Janeiro para emitir Letras Financeiras do
Tesouro do Estado do Rio de Janeiro
(LFTRJ), cujos recursos serão destinados
ao refinanciamento da dívida mobiliária
vencível no segundo semestre de 1999.

Relator ad hoc: Senador Roberto Saturnino

I – Relatório

Vem a esta Casa ofício do Senhor Presidente do
Banco Central do Brasil, encaminhando solicitação do
Governo do Estado do Rio de Janeiro para emitir Le-
tras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de Jane-
iro (LFTRJ), cujos recursos serão destinados ao refi-
nanciamento da dívida mobiliária vencível no segundo
semestre de 1999.

O pleito está submetido aos termos da Resolu-
ção nº 78/98, que dispõe sobre limites globais e condi-
ções para as operações de crédito interno e externo
dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e suas
autarquias, inclusive o lançamento de títulos da dívida
pública.

A emissão dos títulos públicos, ora sob análise,
apresenta as seguintes características:

I – valor a ser refinanciado: R$956.672.234,82
(novecentos e cinqüenta e seis milhões, seiscentos e
setenta e dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e oi-
tenta e dois centavos), calculado com base na aplica-
ção do percentual de 95%, definido no art. 11, inciso I,
da Resolução nº 78/98, sobre a dívida vincenda no se-
gundo semestre de 1999, no valor total de
R$1.007.023.405,07 (hum bilhão, sete milhões, vinte e
três mil, quatrocentos e cinco reais e sete centavos);

II – quantidade: a ser definida na data de resgate
dos títulos a serem refinanciados, mediante aplicação
do art. 10 da Resolução do Senado Federal nº 78, de
1998, deduzida a parcela fixada pelo Senado Federal;

III – modalidade: nominativa-transferível;
IV – rendimentos: igual ao das Letras Financeiras

do Tesouro – LFT, criadas pelo Decreto-Lei nº 2.376,
de 25-11-1987;

V – prazo: até 1.827 (hum mil, oitocentos e vinte e
sete) dias;

VI – valor nominal: R$1,00;
VII – características dos títulos da dívida interna

a serem refinanciados:
SELIC

Título Vencimento Quantidade

541823 1º-7-1999 43.271.057

541826 1º-8-1999 44.301.322

541826 1º-9-1999 42.397.094

541823 1º-10-1999 39.386.444

541826 1º-11-1999 46.032.200

541826 1º-12-1999 43.237.422
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VIII – previsão de colocação e de vencimento
dos títulos a serem emitidos para refinanciamento
da dívida mobiliária interna:

SELIC

Título Colocação Vencimento Data-Base

541827
541826
541827
541827
541827
541827

1º-7-1999
2-8-1999
1º-9-1999
1º-10-1999
1º-11-1999
1º-12-1999

1º-7-2004
1º-8-2004
1º-9-2004
1º-10-2004
1º-11-2004
1º-12-2004

1º-7-1999
2-8-1999
1º-9-1999
1º-10-1999
1º-11-1999
1º-12-1999

IX – forma de colocação: mediante ofertas pú-
blicas, nos termos da Resolução nº 565, de
20-9-1979, do Conselho Monetário Nacional;

X – autorização legislativa: Lei nº 1.389, de
28-11-1988.

Saliente-se que o refinanciamento pleiteado
não inclui títulos emitidos para pagamento de precá-
torios judiciais.

O processo encontra-se adequadamente instru-
ído, de acordo com as exigências da Resolução do
Senado Federal nº 78, de 1998, acima referida.

O Banco Central do Brasil pronunciou-se con-
trariamente à realização da operação a partir do Pare-
cer Dedip/Diare-99/157, de 7 de junho de 1999, no
qual analisa as condições para emissão dos títulos,
tendo constatado que se encontra com os limites ex-
trapolados, conforme dispõe o art. 6º, incisos I, II e III,
da Resolução nº 78, de 1998, bem como apresentou
resultado primário negativo.

Para efeito de comprovação dos gastos com a
remuneração dos membros do Poder Legislativo lo-
cal, com a manutenção e desenvolvimento do ensino
e com pessoal, conforme estabelecem os arts. 29 e
212 da Constituição Federal, o então vigente art. 38
da ADCT e a então vigente Lei Complementar nº 82,
de 27-3-95, bem como o pleno exercício da compe-
tência tributária, relativamente ao exercício de 1997,
o Governo do Estado do Rio de Janeiro apresentou
certidão do Tribunal de Contas do Estado. Ressal-
te-se que o mesmo demonstrou o não-cumprimento
do limite com despesas de pessoal, conforme o dis-
posto na Lei Complementar nº 82, de 1995.

É o relatório.

II – Voto

A situação do Governo do Estado do Rio de Ja-
neiro vem apresentando um comprometimento acele-
rado no que diz respeito às despesas de endivida-
mento.

O próprio Presidente do Banco Central do Brasil
enfatiza que, dado o atual momento econômico por
que passa o país, não é apropriado o refinanciamento
da dívida do Estado do Rio de Janeiro.

Contudo, embora o Banco Central tenha se ma-
nifestado contrariamente ao pleito, o Ministério da Fa-
zenda, bem como a Secretaria do Tesouro Nacional,
consultados por esse Relator, manifestaram-se favo-
ravelmente, tendo em vista que a rolagem total da dí-
vida do Estado do Rio de Janeiro está em tratativas fi-
nais.

Dado o esforço que o Estado vem empreenden-
do no sentido de atingir o equilíbrio das Contas Públi-
cas, bem como a necessidade de se manter a solvên-
cia daquele ente da Federação, torna-se necessário
garantir o presente refinanciamento.

Concluindo, pois, sou de parecer favorável ao
atendimento do pleito do Governo do Estado do Rio
de Janeiro, nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 75, DE 1999

Autoriza, excepcionalmente, o Go-
verno do Estado do Rio de Janeiro a refi-
nanciar 95% (noventa e cinco por cento)
da dívida vincenda, nos termos da Reso-
lução nº 78, de 1998, para tanto emitindo
Letras Financeiras do Tesouro do Estado
do Rio de Janeiro (LFTRJ), visando ao
giro de sua dívida mobiliária com venci-
mento no segundo semestre de 1999.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Governo do Estado do Rio de Janeiro

autorizado, em caráter excepcional, nos termos da
Resolução nº 78, de 1998, a emitir Letras Financeiras
do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro – LFTRJ, cu-
jos recursos serão destinados ao refinanciamento de
95% (noventa e cinco por cento) de sua dívida mobi-
liária vencível no 2º semestre de 1999.

Art. 2º A emissão deverá ser realizada nas se-
guintes condições:

I – quantidade: a ser definida na data de resgate
dos títulos a serem refinanciados, considerando-se o
percentual de 95% (noventa e cinco por cento), defini-
do no art. 11, inciso I da Resolução nº 78/98, sobre o
produto entre o preço unitário e a quantidade prevista
no inciso VI mediante aplicação do art. 10 da resolu-
ção do Senado Federal nº 78;

II – modalidade: nominativa-transferível;
III – rendimentos: igual ao das Letras Financei-

ras do Tesouro – LFT, criadas pelo Decreto-Lei nº
2.376, de 25-11-1987;
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IV – prazo: até 1.827 (hum mil, oitocentos e vinte
e sete) dias;

V – valor nominal: R$ 1,00;
VI – características dos títulos da dívida interna

a serem refinanciados:

SELIC

Título Vencimento Quantidade

541823 1�.07.1999 43.271.057

541826 1º.08.1999 44.301.322

541826 1º.09.1999 42.397.094

VII – previsão de colocação e de vencimento
dos títulos a serem emitidos para refinanciamento da
dívida mobiliária interna:

SELIC

Título Colocação Vencimento Data-Base

541827 1º-7-1999 1º-7-2004 1º-7-1999

541826 2.-8-1999 1º-8-2004 2-8-1999

541827 1º-9-1999 1º-9-2004 1º.-9-1999

VIII – forma de colocação: mediante ofertas pú-
blicas, nos termos da Resolução nº 565, de
20-9-1979, do Conselho Monetário Nacional;

IX – autorização legislativa: Lei nº 1.389, de
28-11-1988.

§ 1º A publicação do anúncio do leilão para
oferta dos títulos referidos neste artigo feita com an-
tecedência mínima de três dias de sua realização.

§ 2º O Governo do Estado do Rio de janeiro en-
caminhará ao Senado Federal, para exame da Co-
missão de Assuntos Economicos, toda a documenta-
ção referente á oferta dos títulos emitidos ao amparo
desta resolução.

Art. 3º No prazo máximo de quatorze dias após
concluída a operação de emissão dos títulos autori-
zada nesta Resolução, o Banco Central do Brasil
encaminhará ao Senado Federal, para exame da
Comissão de Assuntos Econõmicos, todos os regis-
tros de compra e venda dos títulos, até o tomador fi-
nal.

Art. 4º A presente autorização deverá ser exerci-
da no prazo de duzentos e setenta dias, a contar de
sua publicação.

Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Sala das Comissões, 29 de Junho de 1999. –
Ney Suassuna, Presidente – Roberto Saturnino ,
Relator ad hoc – Gilberto Mestrinho – Antero Paes
de Barros – Pedro Piva – Osmar Dias – Sergio Ma-
chado – Lúdio Coelho – José Fogaça – Edison Lo-
bão – Francelino Pereira – Eduardo Siqueira Cam-
pos – Bello Parga – José Agripino – Fernando Be-
zerra.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

* Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgâni-
ca, votada em dois turnos, com o interstício míni-
mo de dez dias, e aprovada por dois terços dos
membros da Câmara Municipal, que a promulgará,
atendidos os princípios estabelecidos nesta Cons-
tituição, na Constituição do respectivo Estado e os
seguintes preceitos.

I – eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e
dos Vereadores, para mandato de quatro anos,
mediante pleito direto e simultâneo realizado em
todo o País;

II – eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito rea-
lizada no primeito domingo de outubro do ano an-
terior ao término do mandato dos que devam su-
ceder, aplicadas as regras do art. 77 no caso de
Municípios com mais de duzentos mil eleitores;

III – posse do Prefeito e do Vice-Prefeito no
dia 1º de janeiro do ano subseqüente ao da elei-
ção;

IV – número de Vereadores proporcional à po-
pulação do Município, observados os seguintes limi-
tes:

a) mínimo de nove e máximo de vinte e um
nos Municípios de até um milhão de habitantes;

b) mínimo de trinta e três e máximo de qua-
renta e um nos Municípios de mais de um milhão e
menos de cinco milhões de habitantes;

c) mínimo de quarenta e dois e máximo de
cinqüenta e cinco nos Municípios de mais de cinco
milhões de habitantes;

V–subsídios do Prefeito,do Vice-Prefeito e
dos Secretários Municipais fixados por lei de iniciati-
va da Câmara Municipal, observado o que dispõ-
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em os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, §
2º, I;

VI – subsídio dos Vereadores fixado por lei de
iniciativa da Câmara Municipal, na razão de, no máxi-
mo, setenta e cinco por cento daquele estabelecido,
em espécie, para os Deputados Estaduais, obervado
o que dispõem os arts. 39, §4º. 57, § 7º, 150, II, 153,
III, e 153, § 2º, I;

VII – o total da depesa com a remuneração dos
Vereadores não poderá ultrapassar o montante de
cinco por cento da receita do Município;

VIII – inviolabilidade dos Vereadores por suas
opiniões, palavras e votos no exercício do mandato de
circunscrição do Município;

IX – proibições e incompatibilidades, no exercí-
cio da vereança, similares, no que couber, ao dispos-
to nesta Constituição para os membros do Congresso
Nacional e na Constituição do respectivo Estado para
os membros da Assembléia Legislativa;

X – julgamento do Prefeito perante o Tribunal de
Justiça;

XI – organização das funções legislativas e fis-
calizadoras da Câmara Munucipal;

XII – cooperação das associações representati-
vas no planejamento municipal;

XIII – iniciativa popular de projetos de lei de inte-
resse específico do Município, da cidade ou de bair-
ros, através de manifestação de, pelo menos, cinco
por cento do eleitorado;

XIV – perda do mandato do Prefeito, nos termos
do art. 28, parágrafo único.

* EC 1/92, 16/97 e 19/98.

Leia-se “§ 1º”, por força do disposto na EC 19/98, art. 2º.

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

ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

....................................................................................
Art. 38. Até a promulgação da lei complementar re-

ferida no art. 169, a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios não poderão despender com pessoal
mais do que sessenta e cinco por cento do valor das res-
pectivas receitas correntes.

Parágrafo único.A União, os Estados, o Distrito Fe-
deral e os Municípios, quando a respectiva despesa de
pessoal exceder o limite previsto neste artigo, deverão re-
tornar àquele limite, reduzindo o poercentual execedente
à razão de um quinto por ano.

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

PARECER Nº 451, DE 1999

Da Comissão de Assuntos Econômicos
sobre o Projeto de Resolução nº 74, de 1999,
que revoga o § 3º – B do art. 12 da Resolu-
ção nº 78, de 1998, que dispõe sobre as ope-
rações de crédito interno e externo dos Esta-
dos do Distrito Federal, dos Municípios e de
suas respectivas outarquias e funddações,
inclusive concessão de garantias, seus limi-
tes e condições de autorização, e dá outros
providências.

Relator: Senador Francelino Pereira

I – Relatório

Veio a esta Comissão o Projeto de Resolução nº
74, de 1999, que revoga o § 3º-B do art.12 da Resolução
nº 78, de 1998, de autoria do nobre Senador Fernando
Bezerra, que “Dispõe sobre as operações de crédito in-
terno e externo dos Estados, do Distrito Federal, dos Mu-
nicípios e de suas respectivas autarquias e fundações,
inclusive concessão de garantias, seus limites e condi-
ções de autorização e dá outras providências”.

O referido dispositivo estende a todos os títulos pú-
blicos emitidos para pagamento de precatórios judiciais,
ao amparo do parágrafo único do art. 33 do Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias, e ainda não refi-
nanciados, a necessidade de comprovação de sua regu-
laridade, nos termos do § 1º do art. 12 da Resolução nº
78, de 1998.

Na ausência de tal comprovação, o eventual refinan-
ciamento fica condicionado ao pronunciamento final da
Justiça sobre a validade dos referidos títulos.

O parágrafo foi introduzido no texto da Resolução
nº 78, de 1998, pela Resolução nº 22, de 1999, e origi-
nou-se de emenda apresentada em plenário pelo Sena-
dor José Eduardo Dutra, quando da discussão do Projeto
de Resolução nº 6, de 1999, já em turno suplementar.

É o relatório.

II – Voto

A Resolução nº 22, de 1999, tem por objetivo resol-
ver a questão do refinanciamento dos títulos públicos
emitidos para o pagamento de precatórios judiciais e
considerados irregulares pelo Relatório Final da CPI dos
Precatórios.

Tal situação vem causando sérios transtornos
aos Estados de Alagoas, Pernambuco e Santa Cata-
rina, e aos Municípios de Campinas e Guarulhos,
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podendo, inclusive, invabilizar as atuais administra-
ções daqueles entes federados.

Após meses de negociações, a CAE e a CCJ
aprovaram substitutivo ao Projeto de Resolução
nº 6, de 1999, permitindo a renegociação dos títu-
los considerados irregulares pela CPI dos Precató-
rios.

A condição é que os Estados e os Municípios
emissores comprovem a adoção de medidas judicia-
is visando o ressarcimento das eventuais perdas de-
correntes dos valores referentes a deságios conce-
didos e “taxas de sucesso” pagas.

Para evitar a declaração de inadimplência dos
Estados e dos Municípios, a União efetuaria o de-
pósito judicial dos valores correspondentes, em
nome dos emissores, até a manifestação final da
Justiça.

Os títulos emitidos pelo Município de São Pau-
lo também foram considerados irregulares pela CPI
dos Precatórios. Seu refinanciamento, porém, conti-
nua a ser feito no mercado, pois sua emissão origi-
nal deu-se na vigência da Resolução nº 11, de
1994, que permitia tais operações.

Para enquadrar os referidos títulos públicos
nas disposições gerais da Resolução nº 78, de
1998, o Senador José Eduardo Dutra apresentou
emenda estendendo aos títulos considerados irregu-
lares, independentemente de sua data de emissão,
a exigência de manifestação final da Justiça sobre
sua validade.

Devo mencionar que, em três oportunidades,
durante a discussão e a votação da referida emen-
da, na condição de relator na CAE, tive o ensejo de
manifestar-me contrário a ela.

Entendia, como entendo, que o texto aprovado
pelas Comissões de Constituição e Justiça e de
Assuntos Econômicos e, no turno inicial, pelo plená-
rio do Senado, atendia e atende perfeitamente aos
objetivos do projeto original de iniciativa do nobre
Senador José Agripino.

Na votação contrária à emenda fui acompa-
nhado pelos nobres Senadores Paulo Hartung,
José Jorge, Osmar Dias, Romero Jucá e Geraldo
Althoff.

Os títulos emitidos pela Prefeitura de São Pau-
lo, que montam a R$6,1 bilhões, encontram-se, em
sua totalidade, em poder do Banco do Brasil, que os
havia adquirido do Banespa, em 1994, quando do

processo de intervenção do Banco Central naquela
instituição de crédito paulista.

O Banco do Brasil, porém, já preparava a troca
desses papéis com a União, ao amparo da Medida
Provisória nº 1.811-4, de 17 de junho de 1999, que
autoriza a União a renegociar a dívida dos Municípi-
os, inclusive a dívida mobiliária.

Com a nova situação criada a partir da introdu-
ção do § 3º-B do art. 12, a Secretaria do Tesouro
Nacional informou que não mais poderia receber os
títulos do Municípios de São Paulo em poder do
Banco do Brasil e que os mesmos também não mais
poderiam ser negociados no mercado.

Isso tornou os títulos indisponíveis, o que obri-
gará o Banco do Brasil a efetuar, em seu balanço
patrimonial, um provisionamento no valor dos mes-
mos, com efeitos sobre seu patrimônio líquido.

O Brasil é signatário do Acordo de Basiléia,
tratado internacional que dispõe sobre as institui-
ções financeiras.

Pelas normas desse acordo, o montante de
operações de uma instituição de crédito é determi-
nada pelo valor de seu patrimônio líquido, pondera-
do pelo risco das operações.

Assim, de um modo geral, um banco não
pode emprestar mais de oito vezes seu patrimônio
líquido.

No caso do Banco do Brasil, conforme corres-
pondência encaminhada ao autor do projeto por seu
presidente, Andrea Calabi, a situação se configura
dramática.

De acordo com a correspondência, “O patrimô-
nio líquido do Banco, será expressivamente reduzi-
do, situando-se em nível bastante inferior ao exigi-
do pelo Banco Central do Brasil (mínimo de 11%
dos ativos ponderados pelo risco – Acordo de Basi-
léia)”.

As consequências seriam catastróficas para o
financiamento da safra agrícola de 1998/99, para o
qual o Banco do Brasil destinou R$7 bilhões.

Além disso, o BB deixaria de atuar como agen-
te financeiro do Finame, o que , na prática, inviabili-
zaria as operações de financiamento às pequenas e
médias empresas, de cujo segmento o banco é o
principal financiador.

Ao responder por 20% do financiamento do co-
mércio exterior brasileiro, o Banco do Brasil reduziria
sensivelmente sua atuação neste setor essencial da
economia, prejudicando sobretudo os pequenos e
médios exportadores.
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A virtual “quebra” do Banco do Brasil traria
também severas repercussões associadas a uma
desvalorização das ações de sua emissão negocia-
das em bolsa, assim como dos títulos por ele emiti-
dos no exterior.

A severa adequação do seu patrimônio líquido à
nova situação levaria o banco a impor cortes drásti-
cos de custos, inclusive com o fechamento de um ex-
pressivo número de agências.

Fica evidente que, mantido o atual dispositivo
da Resolução nº 78, de 1998, terá o Banco do Brasil
prejuízos patrimoniais irreversíveis, comprometen-
do suas principais operações e limitando sensivel-
mente sua atuação como agente financeiro do Te-
souro Nacional e principal instituição de crédito do
País.

Pelo exposto, voto favoravelmente ao Projeto de
Resolução nº 74, de 1999, com a seguinte emenda de
redação:

EMENDA Nº 1-CAE (De Redação)

Dê-se a seguinte redação ao art. 1º do Projeto
de Resolução nº 74, de 1999.

“Art. 1º Fica revogado o § 3º-B do art.
12 da Resolução nº 78, de 1998.”

Sala da Comissão, 29 de junho de 1999. – Ney
Suassuna, Presidente – Francelino Pereira, Relator
– Lúdio Coelho – Fernando Bezerra (sem voto) –
Antero Paes de Barros – José Alencar – Luiz Otá-
vio – Eduardo Siqueira Campos – Bello Parga –
Edison Lobão – José Agripino – Gilberto Mestri-
nho – Roberto Saturnino (abstenção) – Pedro Piva
– José Fogaça – Sérgio Machado.

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

ATOS DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

Art. 33. Resssalvados os créditos de natureza
alimentar, o valor dos precatórios judiciais penden-
tes de pagamento na data da promulgação da Cons-
tituição. incluído o remanescente de juros e correção
monetária, poderá ser pago em moeda corrente,
com atualização, em prestações anuais, iguais e su-
cessivas, no prazo máximo de oito anos, a partir de
1º de julho de 1989, por decisão editada pelo Poder
Executivo até cento e oitenta dias da promulgação da
Constituição.

Parágrafo único. Poderão as entidades devedo-
ras, para o cumprimento do disposto neste artigo,
emitir, em cada ano, no exato montante do dispêndio,
títulos de dívida pública não computáveis para efeito
do limite global de endividamento.
....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.811-4
DE 17 DE JUNHO DE 1999

Estabelece critérios para a consoli-
dação, a assunção e o refinanciamento,
pela União, da dívida pública mobiliária e
outras que específica, de responsabilida-
de dos Municípios.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – A Presidência comunica ao Plenário que o
Projeto de Resolução nº 75, de 1999, resultante de
parecer lido anteriormente, terá, perante a Mesa, o
prazo de cinco dias úteis, a fim de receber emendas,
nos termos do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – A Presidência comunica ao Plenário que o
Projeto de Resolução nº 74, de 1999, cujo parecer
foi lido anteriormente, terá, perante a Mesa, o prazo
de cinco dias úteis, a fim de receber emendas, nos
termos do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos
Patrocínio.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 382, DE 1999

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 255, II, 12, do Re-
gimento Interno do Senado Federal, que o Projeto
de Lei da Câmara nº 75/96, “que dispõe sobre a
obrigatoriedade do uso de colete à prova de balas
por profissionais nas condições que especifica”,
seja, também, submetido ao exame da Comissão de
Assuntos Econômicos.

Sala das Sessões, 29 de junho de 1999. – Se-
nador Romero Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Maga-
lhães) – O requerimento lido será publicado e opor-
tunamente incluído em Ordem do Dia.

Solicito aos Presidentes de Comissão, inclusive
de Inquérito, que suspendam seus trabalhos para as
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votações nominais indispensáveis que vamos ter
agora.

Foram encaminhados à Mesa, em obediência à
Resolução nº 3, de 1990-CN, os nomes dos candida-
tos do Senado à eleição para compor a Comissão Re-
presentativa do Congresso Nacional, prevista no § 4º
do art. 58 da Constituição Federal.

São os seguintes os nomes indicados
pelas Lideranças:

Titulares Suplentes

PMDB

Djalma Falcão Casildo Maldaner
Luiz Estevão Gilvam Borges
Nabor Júnior Iris Rezende

PFL

Carlos Patrocínio Edison Lobão
Bello Parga Francelino Pereira

PSDB

Geraldo Melo José Roberto Arruda

BLOCO DE OPOSIÇÃO

Lauro Campos Marina Silva

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Em votação as indicações.

As Srªs e Srs. Senadores que as aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovadas as indicações.
Declaro eleita a chapa.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – A Presidência recebeu, da Câmara dos De-
putados, a relação dos nomes eleitos por aquela
Casa para compor a Comissão Representativa do
Congresso Nacional, prevista no § 4º do art. 58 da
Constituição Federal.

Fica assim constituída a Comissão Representati-
va do Congresso Nacional, que exercerá o mandato
no período de 1º a 31 de julho do corrente ano:

SENADO FEDERAL

Titulares Suplentes

PMDB

Djalma Falcão Casildo Maldaner
Luiz Estevão Gilvam Borges
Nabor Júnior Iris Rezende

PFL

Carlos Patrocínio Edison Lobão
Bello Parga Francelino Pereira

PSDB

Geraldo Melo José Roberto Arruda

BLOCO DE OPOSIÇÃO

Lauro Campos Marina Silva

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PFL
Antônio Jorge Neuton Lima
Paulo Octávio Paes Landim
Zila Bezerra Ronaldo Vasconcellos

PMDB

Albérico Filho Francistônio Pinto
Eunício Oliveira Pedro Novaes
Milton Monti Themístocles Sampaio

PSDB

Emerson Kapaz Aloysio Nunes Ferreira
Lúcia Vânia Lidia Quinan
Marcio Fortes Ricardo Ferraço

PT

Geraldo Magela Pedro Wilson
Pedro Celso Waldir Pires

PPB

Márcio Reinaldo Moreira Roberto Balestra

PTB

Roberto Jefferson Renildo Leal

PDT

Celso Jacob Fernando Coruja

BLOCO PSB e PC do B

Luiza Erundina Agnelo Queiroz

BLOCO PL, PST, PMN, PSD e PSL

Bispo Rodrigues João Caldas

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Sobre a mesa, requerimentos que serão li-
dos pelo Sr. Primeiro Secretário em exercício, Sena-
dor Carlos Patrocínio.

São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO Nº 383, DE 1999

Senhor Presidente,
De conformidade com o disposto no artigo 29 da

Resolução nº 78, de 1998 do Senado Federal e nos ter-
mos do artigo 336, b, combinado com 338, II, do RISF,
requeremos urgência, para o Projeto de Resolução nº
75/99, advindo da aprovação do Ofício “S” nº 23, de
1999, que “encaminha ao Senado Federal paracer
DEDIP/DIARE-99/157, de 7 de junho de 1999, con-
tendo a manifestação do Banco Central do Brasil
relativa ao pedido do Governo do Estado do Rio de
Janeiro, para emitir Letras Financeiras do Tesouro
do Estado do Rio de Janeiro – LFTRJ, cujos recursos
serão destinados ao refinanciamento da dívida mobi-
liária vencível no segundo semestre de 1999".

(Comissão de Assuntos Econômicos.)

Sala das Comissões, 29 de junho de 1999. –
Ney Suassuna – Roberto Saturnino – Gilberto
Mestrinho – Antero Paes de Barros – Pedro Piva –
Fernando Bezerra – José Fogaça – Edison Lobão
– Bello Parga – Moreira Mendes – Lúdio Coelho –
Gilmar Dias – José Agripino – Eduardo Siqueira
Campos – Sérgio Machado.

REQUERIMENTO Nº 384, DE 1999

Senhor Presidente,

Nos termos do inciso II, do art. 336, do Regi-
mento Interno, requeremos urgência para o Projeto
de Resolução nº 74, de 1999; que revoga o § 3º-B
do art. 12 da Resolução nº 78, de 1998, que dis-
põe sobre as operações de crédito interno e ex-
terno dos Estados, do Distrito Federal, dos Muni-
cípios e de suas respectivas autarquias e funda-
ções, inclusive concessão de garantias, seus li-
mites e condições de autorização, e dá outras
providências, introduzido pela Resolução nº 22,
de 1999, do Senado Federal.

Sala das Sessões, 29 de junho de 1999. –
Francelino Pereira – Fernando Bezerra – Sérgio
Machado – Jáder Barbalho.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Esses requerimentos serão votados após a
Ordem do Dia, na forma do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos Pa-
trocínio.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 385, DE 1999

Senhor Presidente,
Requeiro na forma regimental que seja encami-

nhado o seguinte pedido de informações ao Exmo. Sr.
Ministro da Fazenda:

1 – Que razões ou motivos justificaram a absor-
ção por parte do Banco do Brasil S.A. de títulos emiti-
dos pela Prefeitura do Município de São Paulo, no
montante de R$5,7 bilhões, que estavam em poder do
Banespa, todos de origem questionada pela Comis-
são Parlamentar de Inquérito sobre Precatórios Frau-
dulentos.

2 – Remeter cópias dos expedientes trocados
sobre o assunto entre Banespa, Banco do Brasil e
Banco Central do Brasil.

Sala das Sessões, 29 de junho de 1999. – Jader
Barbalho.

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – O requerimento lido vai à Mesa para deci-
são, nos termos do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – A Presidência recebeu, do Banco Central
do Brasil, o Aviso nº 320/99, de 24 do corrente, do
Ministro de Estado da Fazenda, encaminhando nos
termos da Resolução nº 57, de 1995, Relatório da
Execução do Programa de Emissão e Colocação de
Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional no
Exterior, relativo ao período de fevereiro a abril de
1999.

A matéria, anexada ao processado do Diver-
sos nº 34, de 1997, vai à Comissão de Assuntos
Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PARECER Nº 429, DE 1999
(Escolha de Autoridade)

(Votação secreta)
(Em regime de urgência – art. 336, II, do

Regimento Interno, nos termos do
Requerimento nº 358, de 1999)

Discussão, em turno único, do Pare-
cer nº 429, de 1999, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tor: Senador Iris Rezende, sobre a
Mensagem nº 131, de 1999 (nº 812/99, na
origem), de 21 de junho do corrente ano,
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pela qual o Presidente da República sub-
mete à deliberação do Senado a escolha
do Doutor Geraldo Brindeiro, para ser re-
conduzido ao cargo de Procurador-Geral
da República.

Em discussão o parecer, em turno único.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Sr.
Presidente, peço a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra à Senadora Marina Sil-
va.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC. Para
discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, primeiramente, devo reiterar
o que eu disse, bem como o Senador José Eduardo
Dutra, na Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, quando da discussão e votação do seu nome.
No processo da primeira indicação havíamos votado
favoravelmente ao seu nome, o que não ocorreu na
segunda vez. Acho interessante que alguns aspec-
tos sejam ressaltados, porque trago ao plenário o
que foi manifesto na Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

A Constituição Federal dá a oportunidade de o
Procurador da República ser reindicado, já que dei-
xa em aberto e não coloca limitações para tal. No
caso de outras funções, há essa limitação clara,
mas, no de Procurador-Geral da República, o art.
228 deixa a possibilidade de haver reindicação.

Do meu ponto de vista, o processo sucessivo de
reindicações – e até fiz uma comparação com o expe-
diente da reeleição, embora não seja algo que se pos-
sa comparar à luz da Constituição – é prejudicial ao
fortalecimento da democracia e ao aperfeiçoamento
das instituições democráticas do Estado de Direito,
pois as pessoas colocam-se à vontade diante do que
é institucional, como se fosse privado. É por isso que
tenho divergências com relação a repetidas indica-
ções para o mesmo cargo de algumas figuras públi-
cas, como tive oportunidade de mencionar naquela
oportunidade.

Também, Sr. Presidente, devo dizer que o julga-
mento maior não é esse, mas o que é feito em relação
ao desempenho. Aqui, em se tratando de desempe-
nho, até talvez fosse interessante fazermos um breve
resgate histórico.

O modelo institucional brasileiro, jurídico e políti-
co, tem como inspiração o americano, no qual tam-
bém existe a figura do Procurador-Geral, que é indi-
cado pelo Presidente da República e aprovado pelo

Senado Federal. Sob o meu ponto de vista, em se
fazendo a comparação com o atual Procurador-Ge-
ral da República, há uma diferença, qual seja, no re-
quisito da sua autonomia frente ao Executivo. Na
minha avaliação e na da Bancada do Bloco, que na
Comissão assim se manifestou, é insatisfatória a
autonomia hoje exercida pelo Procurador-Geral da
República, no que se refere a suas atribuições e à
sua competência para a devida investigação no que
concerne a ações do Poder Executivo. Aí podería-
mos elencar uma série de episódios em que essa
autonomia, essa prerrogativa constitucional não foi
usada devidamente pelo Procurador-Geral da Repú-
blica. Aliás, o que não ocorre no modelo americano,
que nos serviu de inspiração para a formulação do
nosso.

Nos Estados Unidos, recentemente, houve uma
ação da Procuradoria-Geral da República, em um
processo investigatório em relação ao Presidente Bill
Clinton, que resultou na indicação de um pedido de
impeachment para o Presidente, pedido esse que foi
enviado ao Senado da República.

Sr. Presidente, se analisarmos os dois manda-
tos do Procurador Geraldo Brindeiro, verificaremos
que poderia ter havido uma ação mais contundente
por parte de S.Exª. Em que ações o Procurador-Geral
da República assumiu posição contrária aos interes-
ses do Executivo? Mesmo em episódios em que a opi-
nião pública brasileira se manisfestara, episódios em
que seria necessário uma investigação e uma ação por
parte daquela instituição – e aqui poderíamos citar
uma série deles, Sr. Presidente, dentre os quais figura-
riam, com certeza, o caso conhecido da “pasta
cor-de-rosa”, o processo de compra de votos durante o
período da reeleição, o vazamento de informação, tan-
to no episódio de 1995 quanto no ocorrido agora em
1999 – poderia ter havido – repito – uma atuação incisi-
va por parte do Procurador-Geral da República.

As ações investigatórias que temos neste País
sinalizam para a opinião pública como sendo fruto da
ação de procuradores, que, com independência,
buscam fazer a investigação para a devida correção
daqueles desmandos administrativos e institucio-
nais, que muito bem a opinião pública tem acompa-
nhado. Portanto, é por essas e outras razões que,
nessa terceira indicação para Procuradoria-Geral
da República do Sr. Gera ldo Br inde i ro, embo-
ra a Bancada de Opos ição se s in ta l iberada
para o seu voto, a Bancada do Par t ido dos
Traba lhadores encaminha o voto cont ra . E o
faz pe las razões que acabo de elencar e por
considerarmos que este País, para o seu
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aperfeiçoamento democrático, necessita que as ins-
tituições funcionem com a devida autonomia, inclusi-
ve, na competência de inúmeras denúncias que hoje
estão no âmbito da CPI do Judiciário que, mesmo
tendo sido encaminhadas à Procuradoria-Geral da
República, como é o episódio lamentável do Estado
do Amazonas, providências não foram tomadas.

Por tudo isso – repito -, que na Comissão e no
Plenário o Bloco de Oposição se sinta liberado, a
Bancada do Partido dos Trabalhadores votará contra
a terceira indicação do Dr. Geraldo Brindeiro.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra ao nobre Senador Tião
Viana, para discutir.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Para discu-
tir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, gostaria de incorporar, de forma inte-
gral, as palavras da nobre Senadora Marina Silva,
que faz uma análise do ponto de vista da interpreta-
ção, do equilíbrio, da elegância e da permanência,
por um terceiro mandato, do Procurador-Geral da Re-
pública. Existe um outro fato, também natural, qual
seja, o direito de a Presidência da República fazer a
indicação. Registro que – os jornais também anuncia-
ram – a própria Presidência da República hesitou,
protelou a decisão da indicação do nome do atual
Procurador-Geral da República por não encontrar um
outro que substituísse melhor o Sr. Geraldo Brindeiro,
o que levou à Presidência da República a recondu-
zi-lo, como indicação, ao cargo de Procurador-Geral
da República.

Tendo o Senador também a função de ser o re-
presentante do Estado perante a Nação, gostaria de
dizer que, além de contemplar uma atuação precária,
insuficiente do Sr. Procurador-Geral da República no
que diz respeito a ser o guardião legítimo da Constitu-
ição, em relação ao Estado do Acre, há uma profunda
dívida do Sr. Geraldo Brindeiro com as situações de
ordem legal que o Estado do Acre viveu. Os crimes
praticados naquele Estado encontraram uma grande
acolhida na omissão, no silêncio em que se protelas-
sem as ações efetivas à altura da envergadura do car-
go de Procurador-Geral da República, no que diz res-
peito a encaminhar as denúncias que chegaram do
Estado do Acre até a Procuradoria da República.

Lamentavelmente, Sr. Presidente, viver em
um Estado pobre desta Nação, onde as oligarqui-
as, as forças políticas tradicionais, por qualquer
meia dúzia de dinheiro, muitas vezes compram a
consciência dos humildes para se manterem sus-

tentáveis no poder por mais uma eleição, para
agirem desrespeitando as leis, para agirem às
custas de interesses pessoais, no momento em
que encontramos um Ministério Público Estadual
operante, por meio de uma nova geração de pro-
motores, onde membros da magistratura novos e
atuantes defendem a independência e a aplica-
ção das leis, quando chega um recurso na esfera
federal, em nível de Procuradoria da República,
encontramos, lamentavelmente, o testemunho e
a contemplação da Procuradoria em relação a di-
versos processos oriundos do Estado do Acre.
Talvez, por essa razão, alguns Deputados Fede-
rais tenham feito a afirmação de que, lamentavel-
mente, o atual Procurador-Geral da República é o
“engavetador-geral da República”.

Lamento. Gostaria de chegar ao Plenário
desta Casa e elogiar, considerar e falar sobre a mi-
nha expectativa favorável de que o atual Procura-
dor-Geral da República assumisse efetivamente e
concretizasse a expectativa que o Brasil inteiro
tem de que ele seja o guardião da Constituição, de
que ele seja imparcial e que formule, de acordo
com a consciência jurídica, com a independência
da interpretação na aplicação das leis e do direito,
que é o papel de um Procurador da República. La-
mentavelmente, o Estado do Acre paga um preço
hoje de quase ser um Estado em situação de falên-
cia completa em decorrência da omissão de seto-
res do poder representativo de guardiães da Cons-
tituição, como foi o caso da Procuradoria da Repú-
blica na protelação de denúncias formuladas – fo-
ram mais de 150 quilos de denúncias – que, até
hoje, lamentavelmente, não chegaram a nenhuma
conclusão ideal no sentido de definir um culpado
de um saqueador do dinheiro público, como tem
ocorrido no Estado do Acre ao longo dos anos.

Pelas razões expostas – e apelo ao Sr. Geral-
do Brindeiro que faça uma reflexão em sua cons-
ciência do que é ser omisso em relação a um Esta-
do pobre da Federação – é que voto também, com
muito prazer, contra a sua indicação ao cargo.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI.) – Sr.
Presidente, peço a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Com palavra o Senador Hugo Napoleão,
para discutir.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu não
poderia deixar de me manifestar na manhã de
hoje, na sessão do Senado, em que esta-
mos todos chamados a opinar a respeito
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da indicação que o Presidente da República faz do Dr.
Geraldo Brindeiro para novo mandato como Procura-
dor-Geral da República.

E eu gostaria de dizer, muito significativamente
aqui, que, se se tratasse de um homem desorgani-
zado, ou se se tratasse de um homem que não en-
tende de Direito, ou se se tratasse de um homem
indolente, negligente, não cumpridor dos seus de-
veres, eu até entenderia reparos à conduta do Dr.
Geraldo Brindeiro. Ocorre, todavia, que nada dis-
so o Dr. Geraldo Brindeiro é. Ele é, em verdade,
advogado, Procurador dos mais eminentes, co-
nhecedor profundo do Direito, e que age com lisu-
ra, com competência, com correção, com probidade
e, além do mais, é um homem organizado: organiza-
do de idéias e organizado no seu trabalho do
dia-a-dia.

Eu não preciso louvar-me no excelente curricu-
lum que consta do avulso distribuído aos Srs. Sena-
dores, porque é um curriculum, basta que nós veja-
mos, de excelência e da maior qualificação e qualida-
de.

Devo dizer que não há nada que incrimine a
conduta de um homem de bem, que vem trabalhan-
do em favor da sua causa. Se há questões que ain-
da não foram definitivamente resolvidas, elas o se-
rão, dada a multiplicidade de causas que tramitam
pela Procuradoria-Geral da República. Brevemen-
te, essas questões serão, evidentemente, soluciona-
das.

Continuo tendo o Dr. Geraldo Brindeiro em alta
conta. S. Exª é um homem independente. E, certa-
mente, poderei provar aqui que, em algumas oportu-
nidades, S. Exª se manifestou contra o Poder Executi-
vo. Se formos verificar na ponta do lápis, há situações
em que a Procuradoria-Geral da República opina
contra; no entanto, S. Exª aprova os pareceres. De
modo que não vejo senão a situação de isenção da
conduta do Dr. Geraldo Brindeiro.

Por essa razão, sinto-me inteiramente confortá-
vel para oferecer, mais uma vez, o meu voto e, tenho
certeza, o dos meus colegas do Partido da Frente Li-
beral, a fim de que, à frente da Procuradoria-Geral da
República, continue um homem de bem, um homem
correto, um homem competente, um homem que pen-
sa no Brasil.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) - Com a palavra o Senador Jader Barbalho.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB–PA. Para

discutir. Sem revisão do orador.)–Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, tive oportunidade de participar da

sabatina promovida pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania do Senado para escolha do Dr.
Geraldo Brindeiro e sua recondução ao cargo de Pro-
curador-Geral da República.

Devo, por dever de justiça, Sr. Presidente, re-
gistrar que o Dr. Geraldo Brindeiro, de forma sere-
na e democrática, respondeu a todas indagações,
algumas inclusive colocadas de forma incômoda.
Naquela oportunidade, S. Exª demonstrou equilí-
brio e serenidade, aspectos fundamentais para o
exercício do cargo de Procurador-Geral da Repúbli-
ca.

Questões levantadas naquela reunião e expos-
tas agora, aqui, no plenário, relativas a procedimen-
tos do Ministério Público e que envolvem também o
Poder Judiciário, não podem, de forma alguma, se-
rem debitadas única e exclusivamente ao Procura-
dor-Geral da República. Quem conhece a lei que es-
trutura o Ministério Público, quem conhece as ins-
tâncias, tanto do Ministério Público quanto do Poder
Judiciário, sabe que determinadas ações terão que
ser promovidas em nível de instância. Não pode,
hoje, o Procurador-Geral da República ter acesso
ou disciplinar em relação à jurisdição de um Procu-
rador no âmbito do seu Estado, no que diz respeito à
ação.

Da mesma forma, isso ocorre com o Poder Judi-
ciário.Tantas vezes tenho ouvido críticas ao Poder Ju-
diciário, a maior parte das quais – entendo – deveriam
ser dirigidas ao próprio Poder Legislativo, no que diz
respeito à eliminação de procedimentos antiquados
que fazem com que o processo se delongue e a justi-
ça não possa ser promovida. E isso é de responsabili-
dade do Congresso Nacional, que pode e deve alterar
códigos e leis de forma a modernizar o processo no
Brasil.

Por isso mesmo, Sr. Presidente, depois de ter
ouvido o Dr. Geraldo Brindeiro, impressionou-me sua
postura serena e democrática. Aos questionamentos
formulados pela Oposição, S. Exª respondeu de for-
ma distinta e equilibrada.

Entendo que, se há defeitos no Ministério Públi-
co, estes devem ser examinados juntamente com a
reforma do Poder Judiciário. Neste momento, deve
ser feito um balanço tanto do desempenho do Poder
Judiciário quanto do Poder Legislativo. Devemos in-
dagar se nós, do Congresso Nacional, estamos con-
tribuindo para modernizar o processo de apuração,
seja criminal ou de natureza cível.

Por essas razões,Sr. Presidente,tranqüilamen-
te, como Líder do PMDB no Senado, recomendo
aos meus companheiros o voto favorável à recon-
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dução do Dr. Geraldo Brindeiro para o cargo de Pro-
curador-Geral da República.

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB – CE) – Sr.
Presidente, peço a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Com a palavra o Senador Sérgio Machado.

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB – CE. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, participamos do depoimento do Dr.
Geraldo Brindeiro na Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania; ouvimos todas as questões levanta-
das por todos os Srs. Senadores. S. Exª respondeu a
todas as questões, das mais incômodas às teóricas e
técnicas.

Por isso, nós, do PSDB, recomendamos o voto
“sim” à recondução do Dr. Geraldo Brindeiro, com
toda tranqüilidade, pelo trabalho que S. Exª vem de-
sempenhando frente ao Ministério Público e por sa-
ber que S. Exª tem um papel importante a cumprir
para o Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Com a palavra o Senador Edison Lobão.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o
pensamento do Partido da Frente Liberal foi expen-
dido pelo eminente Líder, Senador Hugo Napoleão.
Desejo aduzir algumas poucas considerações àquilo
que S. Exª expressou.

Ouvimos aqui algumas restrições ao nome do
Dr. Geraldo Brindeiro, ligando-o ao fato de que, por
um lado, S. Exª raramente se manifesta contra o Go-
verno.

Ora, Sr. Presidente, nesse sentido, devemos
considerar a lei e não a posição do Procura-
dor-Geral da República. S. Exª não pode manifes-
tar-se contra a lei. Se a lei, em alguns casos, é no
sentido de proteger as posições assumidas pelo Go-
verno, S. Exª não pode se colocar de maneira dife-
rente daquilo que estabelece a lei que tem que de-
fender e seguir.

Por outro lado, Sr. Presidente, há objeções
quanto ao procedimento de S. Exª no que diz respei-
to ao Estado do Acre. Posso dizer que o Dr. Geraldo
Brindeiro foi o único Procurador da República a visi-
tar aquele Estado, e não o fez por uma única vez; S.
Exª lá esteve por mais de oito vezes para acompa-
nhar, pessoalmente, as diligências que se faziam
necessárias.

Quanto ao Chico Mendes, foi graças a uma
ação do Dr. Geraldo Brindeiro que se conseguiu

uma solução para este caso que se arrastava por
longo tempo.

Portanto, Sr. Presidente, a meu ver, o Dr. Ge-
raldo Brindeiro merece, plenamente, o voto e a con-
fiança do Senado Federal para sua recondução ao
cargo de Procurador-Geral da República.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra a Senadora Heloisa He-
lena.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL.
Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, eu não pretendia dis-
cutir essa indicação porque me senti plenamente
correspondida pela discussão feita pelo Senador
Tião Viana e pela nossa Líder, Senadora Marina Sil-
va. Entretanto, diante das discussões feitas pelos re-
presentantes da base do Governo, ora levantando
que o Sr. Geraldo Brindeiro simplesmente cumpria a
lei e, portanto, muitas vezes não garantia a tramita-
ção de algumas ações em função de estar cumprin-
do a lei, ora em função de questões relacionadas ao
Estado do Acre, senti-me na obrigação de levantar
algumas considerações e de relembrar algumas
questões feitas anteriormente. Os exemplos não fal-
tam onde a inércia e o desrespeito à Constituição
Federal prevaleceram.

Entendo que a firmeza da independência seria
fundamental em todas as instâncias, não apenas no
Judiciário. Certamente, seria fundamental que, tam-
bém no Senado, cuja tarefa nobre é fiscalizar os atos
do Poder Executivo, tivéssemos a independência polí-
tica no agir, tivéssemos a independência de, à luz do
que manda a legislação vigente, posicionarmo-nos em
relação às nossas atividades.

Entretanto, tenho que relembrar o que já foi
dito, até porque é fundamental que a opinião pública
se relembre dessa questão. Até parece que estamos
querendo que o Sr. Geraldo Brindeiro não cumpra a
lei. Não é isso. Pelo contrário, queremos que seja
garantida a independência que a lei exige. Gostaría-
mos que se respeitasse a Constituição no que se re-
fere ao saneamento do sistema bancário, do caso
Sivam, da Pasta Cor de Rosa, da compra de votos
para a votação da emenda da reeleição, da privati-
zação do Sistema Telebrás, do inside information
ou tráfico de influência nas mudanças cambiais de
março de 1995 a janeiro de 1999. Nada foi investiga-
do, e a inércia e o desrespeito à legislação vigente
prevaleceram.

Agora, digamos que partamos do pressuposto
de que não houve tempo. Portanto, ele será recon-
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duzido por mais quantas vezes, para que tenha tem-
po de fazer cumprir a legislação?

O problema é que há um desrespeito à Consti-
tuição. Por isso, votamos de forma contrária.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) –
Sr. Presidente, peço a palavra para discutir a maté-
ria.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra a V. Exª.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, com relação à análise
submetida a esta Casa da recondução do Dr. Geral-
do Brindeiro para o cargo de Procurador-Geral da
República, o PPB se manifesta favoravelmente. Pela
coerência demonstrada no exercício dessa nobili-
tante função, pela firmeza e pela honradez com
que se houve no mandato que expira, o Dr. Ge-
raldo Brindeiro merece a confiança do PPB, que
vota pela recondução ora indicada pelo Sr. Presi-
dente da República.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra ao último orador inscrito,
Senador Bernardo Cabral.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, depois que os Líderes parti-
dários falaram, talvez não coubesse a minha pa-
lavra. Mas, como fui o Relator da primeira indica-
ção e como ainda não ouvi isso no plenário – até
porque os que me antecederam poderiam fazê-lo,
mas cederam a gentileza, para que eu o fizesse -,
quero abordar o assunto do ponto de vista constitu-
cional.

Ouvi algumas críticas, Sr. Presidente, regis-
trando que essa recondução – a primeira, a segun-
da, a terceira – talvez não fosse um imperativo cons-
titucional. Isso é um ledo engano. A Constituição Fe-
deral, no §1º do art. 128, corrigiu o erro crasso de se
permitir que, fora os integrantes da carreira, alguém
assumisse a Procuradoria-Geral da República. O
que acontecia é que muitos advogados iam para lá
e dali faziam trampolim para o Supremo, e a classe
ficava sem alguém à frente de sua chefia.

O que estabeleceu a Constituição de 1988?
Essa Constituição, que está sendo transformada
num canteiro de obras, diz o seguinte, em seu art.
128, § 1º:

“§ 1º O Ministério Público da União
tem por chefe o Procurador-Geral da Repú-
blica, nomeado pelo Presidente da Repúbli-
ca dentre integrantes da carreira, maiores
de trinta e cinco anos, após...”

Começou a corrigir o que havia de equivocado
no passado. E diz mais:

“§ 1º... após a aprovação de seu nome
pela maioria absoluta dos membros do Se-
nado Federal, para mandato de dois anos,
permitida a recondução.”

É preciso alcançar o voto da maioria absoluta
dos membros desta Casa.

Sr. Presidente, o que não se comenta, o que
não se fala, o que não se destaca é que muitas pes-
soas pensam que esse Procurador-Geral da Repú-
blica pode ser exonerado a critério, ad libitum, à
vontade do Senhor Presidente da República. Esse é
um outro erro.

O que diz a Constituição em seu art. 128, § 2º?

“§ 2º A destituição do Procura-
dor-Geral da República, por iniciativa do
Presidente da República, deverá ser prece-
dida de autorização da maioria absoluta do
Senado Federal.”

Assim, confirmada a nomeação ou, depois, a
recondução, o Presidente da República tem a ini-
ciativa, mas não pode retirá-lo do cargo se o Se-
nado da República assim não entender. E isso dá
ao Procurador-Geral da República a independên-
cia que dizem que ele não tem. O Sr. Geraldo Brin-
deiro tem exercido, sim, o cargo com independên-
cia.

Um depoimento dado pelo Sr. Senador Rober-
to Requião na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania era suficiente para mostrar que ele não
se submeteu às pressões daqueles que estavam in-
teressados em afastar da vida pública o Senador
Roberto Requião.

Mas vou mais além, Sr. Presidente: se o impe-
rativo constitucional lhe dá esse apoio, o que diz a
sua formação? Ele foi Professor de Direito Constitu-
cional e de Direito Público Comparado nos Cursos
de Graduação e Pós-Graduação na Universidade de
Brasília desde 1984 – são 15 anos ininterruptos;
Professor de Direito Civil e de Direito Constitucional
da Faculdade de Direito da Universidade do Distrito
Federal de 1972 a 1975; Professor de Direito Constitu-
cional, Direito Tributário, Direito Financeiro no Curso
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de Bacharelado da Universidade de Brasília desde
1984.

Será que, ao longo desse tempo, não houve
um aluno sequer que mandasse ao Senado uma
correspondência ou uma reclamação dizendo que
ele não tinha aptidão jurídica.

E mais, Sr. Presidente: ele foi membro das Co-
missões Examinadoras dos Exames de Seleção
para o Curso de Mestrado em Direito e Estado, da
Universidade de Brasília, realizados – pasmem os
Srs. Senadores! – em 1987, 1988, 1989, 1990,
1991, 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996. Sr. Presiden-
te, são nove anos consecutivos, sem que lhe apon-
tassem uma falha.

O candidato à recondução, o Professor Geral-
do Brindeiro, é mestre em Direito pela Universidade
de Yale, nos Estados Unidos, tendo feito o curso de
Mestrado em 1981 e 1982. Não satisfeito, Sr. Presi-
dente, ele concluiu seu doutorado em Direito pela
Universidade de Yale, nos Estados Unidos, em
1990.

Se não tivesse vindo para a vida pública – a
grande verdade é esta -, ele hoje estaria sendo
endeusado pela cultura jurídica que tem. Mas bas-
ta que alguém venha para a vida pública, contrari-
ando interesses, para que se lhe apontem as restri-
ções!

Não discuto quanto aos Colegas que aqui ex-
puseram e propuseram as medidas que deveriam
ser tomadas, até porque isso compete à Oposição,
e, em verdade – deve-se dizer – a Oposição nesta
Casa tem se comportado com a dignidade precisa.

No entanto, com essa mesma dignidade, Sr.
Presidente, quero, com a responsabilidade de quem
foi Relator, também ser digno pela aprovação. E o
meu nome, nesta hora, não tem como ser colocado
em jogo, porque não devo absolutamente nada a
nenhum Tribunal Superior de Brasília, porque já não
advogo mais.

Portanto, meu voto é nesse sentido, porque
entendo que dificilmente há um nome com as apti-
dões do Professor Geraldo Brindeiro entre os seus
antecessores que foram indicados.

Meu voto é pela aprovação, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra ao Senador Iris Rezen-
de, autor do parecer, que dará inclusive as explica-
ções indispensáveis.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, não era minha intenção participar
da discussão deste parecer, uma vez que na Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania foi ele por
demais discutido e, no momento em que o indicado
era sabatinado, praticamente todos os membros da-
quela Comissão, inclusive suplentes, tiveram a opor-
tunidade de buscar junto ao indicado, Geraldo Brin-
deiro, dirimir todas as dúvidas existentes em relação
ao comportamento de S. Exª à frente da Procurado-
ria-Geral da República por dois mandatos, ou seja,
por quatro anos.

Nesses quatro anos e seis meses, como in-
tegrante da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, posso aqui prestar o meu testemu-
nho: raramente se viu um indicado a qualquer po-
sição na República, que constitucionalmente te-
nha que passar pelo crivo daquela Comissão,
como o Dr. Geraldo Brindeiro, tenha recebido tan-
tas indagações, tantos questionamentos, muitos de-
les duros e até implacáveis.

E aqui os oradores que nos antecederam mui-
tos deles tiveram oportunidade de salientar o com-
portamento do Dr. Geraldo Brindeiro durante tantas
horas à frente da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania. Sóbrio, sereno, sincero, buscando qua-
se a unanimidade daquela Comissão por ocasião da
votação. Apenas três Senadores votaram contra,
numa votação secreta, houve uma abstenção, e os
demais favoráveis.

Sr. Presidente, decidi utilizar esse tempo que
me é reservado, na condição de Relator, porque se
não o fizesse ficaria uma impressão junto à popula-
ção deste País, diante das questões aqui levantadas
respeitosamente pelos nossos Pares que integram o
Bloco da Oposição, de que a recondução, pela se-
gunda vez, do Dr. Geraldo Brindeiro se daria, quem
sabe, por conchavos, por arranjos do Poder Executi-
vo e do Senado Federal, onde o Governo tem maio-
ria e respaldo, demonstrado, muitas vezes, quase
que absoluto. Não foi por isso. Geraldo Brindeiro foi
indicado pelo Presidente da República para ocupar
pela terceira vez a chefia da Procuradoria-Geral da
República pelas suas qualidades, pelo seu compor-
tamento, pelo seu espírito público, pela sua compe-
tência, pela sua sobriedade.

Todos nós sabemos – e o Senador
Bernardo Cabral o fez com muita competên-
cia – da amplitude que se deu à competên-
cia do Ministério Público neste País por
ocasião da votação da Constituição de
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1988; foi ampliada em muito sua competência neste
País, oportunidade em que se estabeleceu também
a nomeação do Procurador-Geral da República
como privativa de um integrante do quadro do Minis-
tério Público.

Indicado pela terceira vez, tenho certeza de
que o que sensibilizou o Presidente da República foi
a postura do Dr. Geraldo Brindeiro.

Diante dessa ampliação de competências, de
poderes do Ministério Público, temos observado
pelo País afora o exagero até de muitos Procurado-
res da República. Eu mesmo, Sr. Presidente, fui ví-
tima na minha própria carne da sanha, da irres-
ponsabilidade de Procurador da República que
quis, às custas da dignidade e da honra alheia,
projetar-se nacionalmente, chamando atenção
da imprensa nacional para Goiânia. V. Exª recor-
da muito bem que o Procurador-Geral da Repú-
blica, naquele Estado, pedia a prisão de um su-
plente de Senador, meu irmão, sob alegação de
um tribunal nacional que havia subtraído de seu
gabinete documentos importantes, inclusive grava-
ções, para, depois de 60 dias, uma comissão da
própria Procuradoria daquele Estado concluir que
não houve desaparecimento de documento algum.

Aconteceu em Goiás, tem acontecido em outros
Estados e continuará acontecendo ao longo dos tem-
pos, até que o Congresso Nacional coloque um freio e
aprimore a legislação que rege os passos dos Procu-
radores da República neste País.

Mas não seria isso que me levaria a levantar
dúvidas ou estabelecer impasses na recondução
de um Procurador-Geral da República, porque o
que aconteceu em Goiás e tem acontecido neste
País não é culpa do Procurador-Geral da Repúbli-
ca, mas do próprio Poder Legislativo, do Congresso
Nacional, que expandiu àqueles que não estavam
preparados a possibilidade de ocupar uma posição
tão nobre, como a de Procurador da República.

Hoje jovens recém-saídos das universidades,
possuidores de todo saber jurídico, vêm concorrer
com advogados, com bacharéis que deixaram as uni-
versidade há alguns anos e não tiveram condições de
continuar os seus estudos, de folhear os códigos que
a cada dia são reformados, e nos concursos públicos
levam desvantagens. Vêm jovens recém-formados,
com um ou dois anos de formatura, ganham os prime-
iros lugares e, ainda inexperientes, procuram notorie-
dade, vendendo a própria alma, a própria consciên-
cia.

Por isso, Sr. Presidente, estou muito à vontade
para dizer que a aprovação de Geraldo Brindeiro é
como um imperativo porque, pela sua sobriedade,
pela sua competência, ele tem evitado maiores de-
sastres, maiores abusos por parte de Procuradores
da República neste País. É, na verdade, um homem
merecedor da confiança, não apenas do Poder Exe-
cutivo, mas também do Senado Federal. Dizia aqui
Bernardo Cabral, não faz muito tempo, era um cole-
ga nosso que, muitas vezes, tem sido implacável
com o Poder Executivo e, no entanto, quando o seu
mandato era questionado, ele não teve dúvida, não
queria saber se pertencia ou não ao quadro do Go-
verno ou da Oposição, mas pedia no Supremo Tri-
bunal Federal a sua absolvição, porque o que fazi-
am nas instâncias inferiores era como que uma
selvageria contra um membro do Senado Federal.

Sr. Presidente, quando nomeado Ministro da
Justiça, fui buscar no Ministério Público, na Procura-
doria-Geral da República os meus assessores mais
próximos e posso dizer, graças a Deus, que a Pro-
curadoria, o Ministério Público deste País está cons-
tituído, na sua maioria considerável, de pessoas
competentes e capazes.

Dentre eles, destaca-se como estrela de primei-
ra grandeza Geraldo Brindeiro.

O seu currículo é um dos mais ricos que conhe-
ço na área jurídica deste País, em parte aqui mencio-
nado pelo Senador Bernardo Cabral, primeiro Relator
quando da sua escolha para Procurador-Geral da Re-
pública. São páginas e páginas.

Dessa forma, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, como Relator, emiti parecer favorável, com a cons-
ciência absolutamente tranqüila, na certeza de que es-
tava, como Senador e Relator, cumprindo o meu dever
com o Senado Federal e com o meu País.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Continua em discussão. (Pausa.)

Não havendo mais quem peça a palavra, en-
cerro a discussão.

Em votação o parecer.

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 288, inciso III, letra “d”, do
Regimento Interno, a matéria depende, para sua
aprovação, do voto favorável da maioria absoluta da
composição da Casa, devendo a votação ser feita
pelo processo eletrônico.

As Sras. e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Está encerrada a votação.

Votaram SIM 61 Srs. Senadores; e NÃO, 11.
Não houve abstenções.
Total: 72 votos.
Aprovado.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Item 2:

PARECER Nº 403, DE 1999
(Escolha de Autoridade)

(Votação secreta)

Discussão, em turno único, do Parecer
nº 403, de 1999, da Comissão de Assuntos
Econômicos,Relator: Senador Bernardo Ca-
bral, sobre a Mensagem nº 130, de 1999 (nº

808/99, na origem), de 17 de junho do cor-
rente ano, pela qual o Presidente da Repú-
blica submete à deliberação do Senado a
escolha da Senhora Hebe Teixeira Romano
Pereira da Silva, para exercer o cargo de
Conselheira do Conselho Administrativo de
Defesa Econômica – CADE, do Ministério
da Justiça, com mandato de 2 anos.

Em discussão o parecer, em turno único. (Pausa)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

Alguns Senadores ainda estão na CPI, mas já
há um número razoável.

Ainda teremos três votações nominais. Pediria
aos Srs. Senadores que, se pudessem, permane-
cessem em plenário.

(Procede-se à votação.)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Está encerrada a votação.

Votaram SIM 57 Srs. Senadores; e NÃO 3.
Houve 3 abstenções.
Total: 63 votos.
Aprovado.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Item 3:

MENSAGEM Nº 278, DE 1998
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)

(Votação secreta)

Discussão, em turno único, do Parecer
da Comissão de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional, Relator: Senador Carlos Wil-
son, sobre a Mensagem nº 278, de 1998 (nº
1.519/98, na origem), pela qual o Presidente
da República submete à deliberação do Se-
nado a escolha da Senhora Dinah Flusser,
Ministra de Segunda Classe do Quadro Per-
manente da Carreira de Diplomata, para
exercer a função de Embaixadora do Brasil
em Barbados e, cumulativamente, em São
Cristóvão e Névis.

Sobre a mesa, parecer que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL-TO. Lê o
seguinte parecer.) – Sr. Presidente, a indicação do
nome da Sra. Dinah Flusser obteve a aprovação da
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Naci-
onal por dez votos favoráveis, nenhum voto contrá-
rio, nenhum voto em branco; portanto, pela unanimi-
dade dos Membros da Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – O parecer é favorável.

Em discussão o parecer. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação secreta)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Está encerrada a votação.

Votaram SIM 58 Senadores; e NÃO, 2.

Houve 2 abstenções.

Total: 62 votos.
Aprovado.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Item 4:

MENSAGEM Nº 100, DE 1999
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)

(Votação secreta)

Discussão, em turno único, do Parecer da Co-
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
Relator: Senador Gilberto Mestrinho, sobre a Mensa-
gem nº 100, de 1999 (nº 412/99, na origem), pela qual
o Presidente da República submete à deliberação do
Senado a escolha do Senhor Jorge D’Escragnolle Ta-
unay Filho, Ministro de Segunda Classe do Quadro
Permanente da Carreira de Diplomata, para exercer a
função de Embaixador do Brasil junto à República de
Angola, e cumulativamente, junto à República Demo-
crática de São Tomé e Príncipe.

Sobre a mesa, parecer que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL-TO. Lê o
seguinte parecer.) – Sr. Presidente, a indicação do
nome do Sr. Jorge D’Escragnolle Taunay Filho obte-
ve a aprovação da Comissão de Relações Exterio-
res e Defesa Nacional por 11 votos favoráveis, ne-
nhum contrário, nenhum em branco e nenhum voto
nulo; portanto, pela unanimidade dos Membros da
Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – O parecer é favorável.

Em discussão o parecer. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação secreta.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Está encerrada a votação.

Votaram SIM 56 Srs. Senadores; NÃO, 4.

Houve 3 abstenções.

Total: 63 votos.

Aprovado.

Será feita a devida comunicação ao Senhor
Presidente da República.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Item 5:

MENSAGEM Nº 104, DE 1999
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)

(Votação secreta)

Discussão, em turno único, do Parecer
da Comissão de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional, Relator: Senador Mauro Mi-
randa, sobre a Mensagem nº 104, de 1999
(nº 479/99, na origem), pela qual o Presi-
dente da República submete à deliberação
do Senado a escolha do Senhor Luiz Sérgio
Gama Figueira, Ministro de Primeira Classe
do Quadro Permanente da Carreira de Di-
plomata, para exercer a função de Embaixa-
dor do Brasil junto ao Reino da Arábia Sau-
dita e, cumulativamente, junto ao Sultanato
de Omã e República do Iêmen.

Sobre a mesa, parecer que será lido pelo Sr. 1º
Secretário, em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL-TO. Lê o
seguinte parecer.) – Sr. Presidente, a indicação do
nome do Sr. Luiz Sérgio Gama Figueira obteve a
aprovação unânime dos 13 Membros da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – O parecer é favorável.

Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação secreta)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Está encerrada a votação.

Votaram SIM 54 Srs. Senadores; NÃO, 7.
Houve 2 abstenções.
Total: 63 votos.
Aprovado.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Item 6:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 73, DE 1999
(Em regime de urgência – art. 336, inciso II

do  Regimento Interno, nos termos do
Requerimento nº 359, de 1999)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 73, de 1999 (apresentado

pela Comissão de Assuntos Econômicos
como conclusão de seu Parecer nº 434, de
1999, Relator: Senador Pedro Piva, com vo-
tos contrários dos Senadores Eduardo Su-
plicy e Roberto Saturnino), que eleva para
US$ 20,000,000,000.00 (vinte bilhões de
dólares norte-americanos) o valor a que se
referem os arts. 1º e 2º “a”, da Resolução nº
57, de 1995, alterada pela Resolução nº 51,
de 1997, ambas do Senado Federal.

A Presidência esclarece ao Plenário que pode-
rão ser oferecidas emendas até o encerramento da
discussão.

Em discussão o projeto, em turno único.
O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PT-DF) – Sr.

Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

– Para discutir, concedo a palavra ao Senador Lauro
Campos.

O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PT-DF. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, o Céu parece ser o limite. A cons-
ciência dopada navega nos prazeres da irresponsabi-
lidade. O endividamento externo permite que faça-
mos tudo e qualquer coisa – nada custa, nada tem
preço, nada vai exigir sacrifício de ninguém. Estamos
no reino da bem-aventurança eterna!

De início, o limite era de US$5 bilhões para que
nos endividássemos, nos encalacrássemos mais no
meandro das relações internacionais de espoliação.
Mesmo quando é o Banco Mundial, considerado como
o bonzinho que nos empresta recursos, o próprio Go-
verno fez as contas:15 bilhões emprestados pelo FMI ti-
veram como pagamento 25 bilhões de suados dólares,
famintos dólares extraídos do povo brasileiro.

E nós agora voltamos ao século passado, quan-
do era muito difícil, num país de fazendeiros, num
país de negros escravos, colocarem-se aqui os pa-
péis da dívida externa.

No “pacote” de janeiro de 1890, Rui Barbosa
deu o poder emissor a 15 bancos, 7 deles baianos.
Esses bancos recebiam os títulos da dívida pública
brasileira e sobre eles faziam os seus empréstimos,
as suas emissões, criavam moeda escritural. Grande
parte da dívida externa brasileira, desde que não po-
díamos nos endividar senão muito limitadamente no
âmbito interno, era contraída em Londres. A nossa dí-
vida externa era muito mais importante do que a nos-
sa dívida pública interna.

Pois bem, agora voltamos ao século passado.
Uma vez que o mercado interno já refuga os títulos
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da dívida pública brasileira, que ultrapassam os R$400
bilhões, a solução é recorrer ao crédito externo, é ver se
colocamos mais C-Bonds, Global Bonds e não sei mais
o quê para conseguirmos recursos lá fora.

Além disso, apesar de todas as turbulências, a
taxa de juro que se paga lá fora ainda é menor do que
aquela que devemos pagar para os receosos tomado-
res, carregadores da dívida pública brasileira.

E vamos aprovar, sem dúvida nenhuma, a pas-
sagem do teto do endividamento externo permitido
pelo Senado Federal – que, há pouco tempo, era cin-
co bilhões, passou para 10 – para 20 bilhões.

Nessa irresponsabilidade, nesse ópio da dívida
externa que permite que a nossa inconsciência nave-
gue aumentando as nossas penas, os nossos sacrifí-
cios a um prazo médio, agora vai-nos endividando
para gastarmos em qualquer coisa, até mesmo, de
vez em quando, no social.

Dessa forma, quero chamar atenção de V. Exªs,
e agora preventivamente, para que não cheguemos a
esse limite de 20 bilhões e fiquemos apenas no limite
atual do endividamento externo. Mais uma vez quero
lembrar que os US$41 bilhões que o FMI e o G-7 fica-
ram de nos emprestar estão sendo agora dispensa-
dos pelo “reGoverno” do “rePresidente” reeleito, Fer-
nando Henrique Cardoso, remoçado e revitalizado,
cheio de vontades de endividar mais e de pagar mais.
Uma vez que estamos nesta fase, dispensamos os
empréstimos do FMI para proclamarmos, agora, a
nossa reindependência.

Pois bem, em vez de os recursos virem, de a dí-
vida fluir através do FMI, o que acontece é que a cada
dia que carimbamos empréstimos do próprio Banco
Mundial, que substitui o FMI, acalma essas relações
essas relações de dominação entre nós, devedores
empobrecidos, e eles, os credores do mundo, e lhes
dá uma nova imagem.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Com a palavra a Senadora Marina Silva.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT-AC) – Só de-

sejo encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – V. Exª quer encaminhar?
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT-AC) – Exato.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Então espere um momentinho.
O SR. PEDRO PIVA (PSDB-SP) – Sr. Presiden-

te, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Com a palavra o Senador Pedro Piva.
O SR. PEDRO PIVA (PSDB-SP. Para discutir.

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs

Senadores, ouvi com muita atenção as palavras do
nobre Senador Lauro Campos. Concordo com algu-
mas ponderações sobre o endividamento do País,
mas não posso concordar, nobre Senador, com a
forma como V. Exª expõe a matéria.

Oxalá, Sr. Presidente, tivéssemos feito todas
as nossas dívidas em dólares com os juros subsidi-
ados do BID, pagando 5% ou 6% ao ano. A nossa dí-
vida, que, em 1995, era de US$100 bilhões, seria
hoje de US$120 ou US$130 bilhões. No entanto,
com os juros praticados aqui dentro – juros internos
-, a nossa dívida ascende, hoje, a quase US$400 bi-
lhões.

Esse empréstimo, na verdade, não é uma em-
préstimo, mas apenas uma autorização preventiva
para que se possa, se necessário, aumentar o nos-
so endividamento de US$10 para US$20 bilhões. É
uma forma de termos mais independência, mais li-
berdade, de não termos de voltar ao FMI ou ficar em
situações difíceis, em momentos que a economia
mundial possa ter claudicado.

Por isso, Sr. Senador, como Relator e Líder do
PSDB, aconselho a votação a favor.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Não havendo mais quem peça a palavra,
encerro a discussão.

Em votação.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT-AC) – Sr.

Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Concedo a palavra, para encaminhar, à Se-
nadora Marina Silva.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT-AC. Para
encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) –
Sr. Presidente, considerando as razões apresenta-
das pelo Senador Lauro Campos e por entender
que estamos vivendo um momento de dificuldade
econômica e social – principalmente após o proces-
so de mudança cambial ocorrido em janeiro, em
que a dívida externa foi majorada sobremaneira, em
função das ações tomadas pelo Governo para pro-
mover essa mudança -, devo alertar que esse tipo
de procedimento, como a emissão de títulos no
mercado internacional, pode trazer alguns benefíci-
os imediatos, mas, a médio e longo prazo, com cer-
teza, poderão trazer prejuízos à nossa economia,
principalmente aumentando a nossa dívida exter-
na.

É por essas e outras razões que o Bloco de
Oposição vota contra essa matéria, até mesmo pe-
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las razões apresentadas pelo Senador Lauro Cam-
pos.

Considero que a argumentação apresentada
pelo Senador Pedro Piva pode até ter sentido no curto
prazo, mas em um país de economia frágil como o
nosso, com os problemas estruturais que estamos
atravessando, não se pode ter o olho no curto prazo,
há que se pensar no médio e longo prazos, sob pena
de continuarmos vivendo as condições a que hoje es-
tamos submetidos, de um endividamento externo ao
qual não temos condições de fazer frente quanto às
suas exigências, nem mesmo sobre o serviço da dívi-
da.

É por essas razões que votamos contra esse
pedido de emissão de títulos no mercado internacio-
nal.

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MT) – Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar a vota-
ção.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Para encaminhar a votação, concedo a pala-
vra ao Senador Carlos Bezerra.

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MT. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, também faço restrição a empréstimos ex-
ternos, não os vejo com bons olhos; mas, neste caso,
o que se pleiteia é mais do que justo, mais do que me-
recido.

O que o Brasil pretende – e já vem fazendo com
êxito – é substituir a dívida interna pela externa. E o
nosso maior problema é a dívida interna, são os juros
exagerados. O Brasil paga, todo ano, uma fortuna
para os banqueiros para rolar essa dívida interna que
cresce geometricamente.

Todos sabemos que os juros internacionais es-
tão num patamar infinitamente inferior ao dos juros in-
ternos praticados no Brasil; portanto, essa autoriza-
ção é necessária. No caso da dívida interna, quisera
eu que o Brasil a transformasse toda em dívida exter-
na. O País estaria aliviado e em condições de se de-
senvolver.

Hoje, o País está trancado, principalmente pela
questão da dívida interna. Esse é o grande impasse.
Defendo, inclusive, que o Governo adote uma medida
definitiva com relação a isso. Não podemos continuar
cerceando o desenvolvimento do País, a questão so-
cial, da educação, da saúde, da habitação e da agri-
cultura por conta dos juros da dívida interna. Temos
de encontrar uma solução imediata para essa ques-
tão.

Sr. Presidente, voto a favor dessa autorização,
porque penso que é benéfica ao País.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Sr.Presi-
dente, peço a palavra para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra, para encaminhar, ao Se-
nador José Fogaça.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS. Para enca-
minhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, da mesma forma, com todo o respeito à pala-
vra sempre séria e muito abalizada do Senador e Pro-
fessor Lauro Campos, na verdade, essa autorização
para emissão de títulos da dívida externa visa a obter
um financiamento a juros baixos no mercado internacio-
nal, estrategicamente conseguido no melhor momento,
ou seja, no momento em que a oferta encontrar a me-
lhor receptividade no mercado. E ao obter esses euros,
esses recursos, esse financiamento, a totalidade desse
dinheiro é utilizada para abater a dívida interna, cujo
serviço, todos sabemos, é altíssimo; o serviço da dívida
interna, em juros de mercado hoje, é superior a 20%. É
possível obter recursos externos com taxas de juros
muito menores do que as que são cobradas para a dívi-
da interna. Então, trata-se de um mecanismo inteligen-
te, que beneficia o Brasil, que beneficia a redução da dí-
vida interna brasileira; substitui uma dívida com juros al-
tos por uma dívida externa com juros baixos.

Além disso, trata-se de aproveitar o momento, de
tirar vantagem daquilo que foi uma dificuldade. A mu-
dança da taxa de câmbio foi resultado de uma dificulda-
de, de um momento difícil. E a sua mudança, neste mo-
mento, propicia que a colocação desses títulos se tradu-
za em reais num volume significativamente maior do
que no ano passado, ou seja, trata-se aqui de uma me-
dida inteligente para também tirar vantagem, tirar um
ganho da dificuldade que foi a reforma cambial, a mu-
dança da política cambial.Se hoje o câmbio está desva-
lorizado, no Brasil, em relação ao dólar; se hoje a moe-
da brasileira desvalorizou-se em relação ao dólar em
termos de 40% a 50%, esse ganho poderá ser usado
por essas emissões, no sentido de abater a dívida inter-
na brasileira, principalmente a dívida interna mobiliária.
Então, trocam-se títulos que pagam juros muito altos da
dívida interna por títulos da dívida externa que pagam
juros baixos. O mecanismo é inteligente.

O Senado já autorizou um volume correspon-
dente a US$10 bilhões – aqui se refere a US$20 bi-
lhões. Mas, na verdade, são novos US$10 bilhões
que se incorporam aos US$10 bilhões anteriores,
formando a totalidade dos US$20 bilhões que estari-
am sendo autorizados. Por outro lado, é importante
saber que o Senado faz, por intermédio da Comis-
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são de Assuntos Econômicos, um acompanhamento
rigoroso, pari passu, de cada ato realizado pelo Ban-
co Central, no caso, pelo Governo. Cada um desses
atos têm um relatório trimestral sobre a estatística de
cada emissão, do quanto significou no abatimento da
dívida interna brasileira. Tem-se, exatamente, ponto a
ponto, as taxas obtidas e os operadores que intervie-
ram no mercado em favor da colocação desses títu-
los. Tudo isso faz parte do relatório do Banco Central
a respeito dessas emissões. Embora não conste da
nova resolução, a exigência de rigoroso controle, de
rigorosa fiscalização já está definida na Resolução nº
57, de 1995, do Senado Federal. E mais: a referida
Resolução estabelece que constituirá crime de res-
ponsabilidade da autoridade competente o emprego
dos recursos do programa de emissão e colocação de
títulos de responsabilidade do Tesouro Nacional no
exterior, em destinação diferente da prevista na alí-
nea “f” do art. 2º dessa Resolução; o que significa di-
zer que o financiamento obtido desses títulos coloca-
dos no exterior só pode ter uma única e exclusiva des-
tinação: abater a dívida interna, não pode ter nenhum
outro uso, nenhuma outra aplicação.

De modo que, trata-se de um estratagema inteli-
gente, articulado e que beneficia o País e, portanto,
merece aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Em votação.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa)

Aprovado, com os votos contrários das Sena-
doras Marina Silva, Heloisa Helena e dos Senado-
res Lauro Campos, Ademir Andrade e José Eduar-
do Dutra.

O projeto vai à Comissão Diretora para a reda-
ção final.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação final, que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 452, DE 1999
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolu-
ção nº 73, de 1999.

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução nº 73, de 1999, que eleva
para US$20,000,000,000.00 (vinte bilhões de dólares
norte-americanos) o valor a que se referem os arts. 1º

e 2º, a, da Resolução nº 57, de 1995, alterada pela
Resolução nº 51, de 1997, ambas do Senado Federal.

Sala de Reuniões da Comissão, 29 de junho de
1999. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente –
Geraldo Melo, Relator – Carlos Patrocínio – Nabor
Júnior.

ANEXO AO PARECER Nº 452, DE 1999

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, _________, Presidente, nos termos do art. 48,
item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº    , DE 1999

Eleva para US$20,000,000,000.00
(vinte bilhões de dólares norte-america-
nos) o valor a que se referem os arts. 1º
e 2º, a, da Resolução nº 57, de 1995, alte-
rada pela Resolução nº 51, de 1997, am-
bas do Senado Federal.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É elevado para US$20,000,000,000.00

(vinte bilhões de dólares norte-americanos) o valor a
que se referem os arts. 1º e 2º, a, da Resolução nº
57, de 10 de novembro de 1995, alterada pela Reso-
lução nº 51, de 10 de junho de 1997, ambas do Se-
nado Federal, que passam a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 1º É a União autorizada, nos ter-
mos da Resolução nº 96, de 1989, restabe-
lecida pela Resolução nº 17, de 1992, am-
bas do Senado Federal, a executar Progra-
ma de Emissão e Colocação de Títulos de
Responsabilidade do Tesouro Nacional no
Exterior, no valor equivalente a até
US$20,000,000,000.00 (vinte bilhões de
dólares norte-americanos), destinando-se
os recursos à substituição da dívida mobi-
liária interna por dívida externa a menores
custos e maiores prazos.” (NR)

“Art. 2º ...............................................”
“a) montante da emissão e colocação

dos títulos: até US$20,000,000,000.00 (vin-
te bilhões de dólares norte-americanos) ou
seu equivalente em outras moedas, coloca-
dos de uma só vez ou parceladamente, em
tranches diversas;

....................................................."(N
R)

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Aprovado o projeto, e, estando a matéria em
regime de urgência, passa-se à imediata apreciação
da redação final.

Em discussão. (Pausa)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.

As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa)

Aprovada.

A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Item 7:

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 325, de 1999, do Senador João
Alberto Souza, solicitando, nos termos regi-
mentais, a retirada, em caráter definitivo, do
Projeto de Lei do Senado nº 160, de
1999-Complementar, de sua autoria, que
responsabiliza as instituições financeiras
pelo pagamento dos cheques emitidos por
seus clientes.

Em votação o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa)

Aprovado.

O Projeto de Lei do Senado nº 160, de
1999-Complementar, vai ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Item 8:

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 326, de 1999, do Senador Carlos
Patrocínio, solicitando, nos termos regimen-
tais, a tramitação conjunta das Propostas de
Emenda à Constituição nºs 31 e 44, de
1999, por versarem a instituição do voto fa-
cultativo.

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

queiram permanecer sentados. (Pausa)

Aprovado.

As Propostas de Emenda à Constituição nº 31 e
44, de 1999, passam a tramitar em conjunto e retornam
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Item 9:

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 327, de 1999, do Senador Rome-
ro Jucá, solicitando, nos termos regimentais,
que sobre o Projeto de Resolução nº 52, de
1999, de autoria do Senador Leomar Quin-
tanilha, que altera a Resolução nº 96, de
1989, do Senado Federal, que dispõe sobre
as operações de crédito externo e interno
da União, de suas autarquias e demais enti-
dades controladas pelo poder público fede-
ral e estabelece limites e condições para a
concessão de garantias da União em opera-
ções de crédito externo e interno, além das
Comissões constantes do despacho inicial
de distribuição, seja ouvida, também, a de
Fiscalização e Controle.

Votação do requerimento, em turno único.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
O Projeto de Resolução nº 52, de 1999, vai às

Comissões de Fiscalização e Controle, de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania, e de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Esgotada a matéria constante da Ordem do
Dia.

Srs. Senadores, de acordo com o Regimento,
aprovados os requerimentos de urgência, as matérias
deveriam constar da pauta da segunda sessão deli-
berativa ordinária. Entretanto, sendo amanhã a última
sessão antes do recesso parlamentar, consulto o
Plenário se concorda em que essas matérias que
foram citadas constem da Ordem do Dia de ama-
nhã.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT-AC) –
Sim, Sr. Presidente.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB-RR) – O
PSDB concorda, Sr. Presidente.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo-
co/PT-SE) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – V. Exª tem a palavra, Senador José Edu-
ardo Dutra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo-
co/PT-SE. Pela ordem. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, não vou me alongar
sobre o tema hoje, porque terei oportunidade
de fazê-lo amanhã. Quero apenas antecipar
que concordamos, rendendo-nos às circuns-
tâncias, mas esperamos que esse episó-
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dio, que pretendemos explicitar amanhã, seja um en-
sinamento muito grande para o Senado Federal, par-
ticularmente a partir do segundo semestre, porque,
com certeza, na minha avaliação, o Senado vai ficar
mal não em relação à aprovação da urgência, mas,
sim, a todo esse episódio dos precatórios.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Como vota o PPB?

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB-PA) – O PPB concor-
da.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – O PPB vota “sim”, para votar amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Senador Jader Barbalho, como vota o
PMDB?

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para en-
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, vamos concordar, mas gostaria de regis-
trar que encaminhei à Mesa o seguinte requerimento:

Requeiro, na forma regimental, que seja enca-
minhado o seguinte pedido de informações ao Exmo
Sr. Ministro da Fazenda:

1. Que razões ou motivos justificaram a absor-
ção por parte do Banco do Brasil S.A de títulos emiti-
dos pela Prefeitura do Município de São Paulo, no
montante de R$5,7 bilhões, que estavam em poder do
Banespa, todos de origem questionada pela Comis-
são Parlamentar de Inquérito sobre Precatórios frau-
dulentos.

2. Remeter cópias dos expedientes trocados so-
bre o assunto entre Banespa, Banco do Brasil e Ban-
co Central do Brasil.

Todos nós estamos premidos neste momento,
Sr. Presidente, pela carta dramática escrita pelo Pre-
sidente do Banco do Brasil.

O Banco do Brasil tem, hoje, de patrimônio líqui-
do, pouco mais de 6 bilhões. Estes títulos da Prefeitu-
ra de São Paulo representam 5,7 bilhões. E foi exata-
mente na Prefeitura de São Paulo que essa fraude
dos precatórios teve origem, Sr. Presidente. Eles fo-
ram saneados no ano passado, e nós precisamos sa-
ber toda a via-crúcis.

Eu não estou disposto, pelo PMDB, e creio
que também os demais Partidos, a fazer falir o Ban-
co do Brasil. Porque a carta do Presidente do Banco
do Brasil é de falência do Banco.

Eu vou votar favoravelmente. Mas vou votar,
tapando o nariz. Agora, não vou votar de graça. Há
que ter a explicação por que foram parar no Banco
do Brasil os títulos “micados” da Prefeitura de São
Paulo, antes tendo passado pelo Banespa.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Pelo que entendi, V. Exª pede para votar
amanhã favorável, mas se vierem as explicações?

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA) – Não.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Não.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA) – Eu
tapo o nariz. Aguardo com o nariz tapado.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar a vota-
ção.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Ouço V. Exª.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr.
Presidente, era apenas para manifestar a concor-
dância do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – O PFL concorda.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – E tam-
bém a estranheza, como diz o Senador Jader Bar-
balho, sobre por que esses títulos foram parar no
Banco do Brasil e a manifestação de preocupação
em torno do assunto.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Em votação a proposta da Presidência.

As Srªs e os Srs. Senadores que concordam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Passa-se, agora, à apreciação do Requeri-
mento nº 383, de 1999, de urgência, lido no Expedi-
ente, para o Projeto de Resolução nº 75, de 1999,
que autoriza, excepcionalmente, o Governo do
Estado do Rio de Janeiro a refinanciar 95% (noven-
ta e cinco por cento) da dívida vincenda, nos termos
da Resolução nº 78, de 1998, para tanto emitindo
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de
Janeiro (LFTRJ), visando ao giro de sua dívida mo-
biliária com vencimento no segundo semestre de
1999.

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

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria a que se refere figurará na Ordem do Dia da

sessão deliberativa ordinária de amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) –

Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento nº 384,
de 1999, de urgência, lido no Expediente, para o Projeto
de Resolução nº 74, de 1999, que revoga o § 3º-B
do art. 12 da Resolução nº 78, de 1998, que
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dispõe sobre as operações de crédito interno e exter-
no dos estados, do Distrito Federal, dos Municípios e
de suas respectivas autarquias e fundações, inclusive
concessão de garantias, seus limites e condições de
autorização, e dá outras providências, introduzido
pela Resolução nº 22, de 1999, do Senado Federal.

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

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria a que se refere figurará na Ordem do

Dia da sessão deliberativa ordinária de amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra, como Líder do Bloco, ao
Senador Ademir Andrade.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs.Senadores, já em fase final antes do reces-
so e depois de tantos temas polêmicos, trago à Casa
uma manifestação amena, que pretende contribuir
com o Governo e com os pescadores da Amazônia e
mais especialmente do Pará.

Hoje, dia 29 de junho, Dia de São Pedro, que é
considerado o padroeiro dos pescadores, comemo-
ra-se o Dia do Pescador. Aproveito esta oportunidade
para, além de homenagear os pescadores do meu
País, falar sobre a pesca, essa importante atividade
econômica que coloca o Pará como o terceiro maior
produtor de pescado do Brasil, sendo superado pelos
Estados de Santa Catarina e Rio de Janeiro.

É imenso o potencial da pesca na região ama-
zônica dada a sua grande bacia hidrográfica, a maior
do mundo. Além disso, os Estados do Pará e Amapá
são banhados, em grande extensão, pelo Oceano
Atlântico, permitindo também a pesca marinha. Ape-
sar do grande potencial, a pesca na Região Norte ain-
da é carente de organização e de estrutura, padecen-
do de uma política mais definida para o setor.

Há poucos meses, mais precisamente em mar-
ço último, levei representantes de inúmeras entidades
ligadas à pesca no Pará ao Ministro da Agricultura,
Francisco Turra, quando foram apresentados os prin-
cipais problemas existentes no setor pesqueiro. Re-
sultou dessa audiência a ida ao Estado do Pará de um
representante do Ministério, o Sr. Gabriel Causavara,
que chefia o recém- criado Departamento de Pesca e
Aqüicultura do Ministério.

De lá para cá, vem ocorrendo uma crescente or-
ganização, aglutinando várias entidades ligadas à
pesca, como: colônias de pescadores,entidades sin-
dicais de trabalhadores e patronais, entidades de en-

sino e pesquisa e mesmo órgãos governamentais,
pois já estão envolvidos nesse processo a Superin-
tendência de Desenvolvimento da Amazônia – Su-
dam – e a Secretaria de Agricultura do Estado do
Pará.

Na semana passada, estiveram aqui vários re-
presentantes dessas entidades de classe e órgãos
públicos, formando uma comitiva de quinze pessoas,
que cumpriram uma extensa agenda de reuniões nos
Ministérios da Agricultura, do Trabalho, do Meio Ambi-
ente e no Ibama. Além disso, mantiveram um encon-
tro com a Bancada do Pará, solicitando apoio para o
setor pesqueiro no Estado.

A essas lideranças do setor pesqueiro no Pará,
a outros que não estiveram aqui na semana passada,
mas também estão empenhadas na luta por melhores
condições de trabalho e de produtividade do setor e,
enfim, a todos os pescadores e ribeirinhos do meu
Estado, que fazem da pesca o seu principal sustento,
a minha homenagem neste dia.

Lamentavelmente, entretanto, não há muito
para eles comemorarem. São precárias até mesmo
as informações sobre a pesca, sobre o consumo e, in-
clusive, sobre a exportação do pescado. O peixe é, na
Região Norte, sem dúvida, o principal alimento, so-
bretudo para o caboclo, para o ribeirinho e para a po-
pulação de baixa renda.

Para se ter uma idéia, o consumo per capita de
peixe em Belém, segundo o IBGE, é de 14,4 kg/ano.
Estima-se que, em todo o Estado do Pará, o consumo
do pescado seja superior a 70 mil toneladas por
ano. Este grande volume de pescado é comerciali-
zado, na sua maior parte, em estado precário de
conservação, provocado principalmente pelo ina-
dequado manuseio a bordo das embarcações por
ocasião da captura, pelas precárias condições de
transporte, desembarque e acondicionamento do
produto. Além disso, a venda ao consumidor é, em
mais de 95% dos casos, feita nos mercados muni-
cipais e feiras livres, onde as condições de higiene
são também insatisfatórias.

Mas a produção pesqueira artesanal do Pará
não é consumida somente pela sua população:
atende também à demanda de pescado de vári-
as capitais de Estados nordestinos, como São
Luís, Teresina, Fortaleza, Recife e Salvador.
Também a região do chamado Centro-Sul rece-
be o pescado paraense, como, por exemplo,
Belo horizonte, Goiânia e Brasília. Ao todo
saem do Pará, para os demais Estados brasilei-
ros, cerca de 37 mil toneladas por ano, o que
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representa mais de 50% de toda produção de pesca-
do do Estado.

A pesca artesanal ainda é predominante na re-
gião, representa cerca de 70% em relação à pessoa
industrial, o que significa um elemento dificultador,
especialmente para as exportações. No ano de 1997,
o valor da produção de pescado no Pará alcançou
R$82 milhões, registrando uma queda de R$7 mi-
lhões em relação ao ano anterior. Além da queda na
produção do camarão rosa, principal produto de ex-
portação, a venda ilegal e fora do controle dos órgãos
competentes justificam essa redução. Com tudo isso,
segundo o Ministério da Agricultura, o Pará exportou
no período o equivalente a US$47,5 milhões, princi-
palmente aos mercados japonês e americano.

O desenvolvimento da aqüicultura na Pará ain-
da é experimental e incipiente. Existem algumas inici-
ativas, em sua maioria com o apoio do Governo do
Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, estan-
do situadas nos Municípios de Terra Alta, Santarém e
Curuçá. Também nos Municípios de Castanhal e Aba-
etetuba existem experimentos.

Vejam, Srs. Senadores, que este enorme poten-
cial do setor pesqueiro na região amazônica convive
com a ausência de políticas públicas adequadas, co-
locando a pesca numa situação de exclusão e de
abandono pelas autoridades.

Infelizmente a pesca não é exceção. Podemos
citar aqui vários outros setores da economia, em que
a Região Norte, apesar de possuir grande potencial,
não vem recebendo a atenção devida do Governo Fe-
deral. Há poucos dias denunciei, nesta tribuna, que
80% de toda a madeira produzida na Amazônia é ex-
traída e comercializada de forma ilegal, não pagando
imposto, não garantindo condições dignas aos traba-
lhadores e estando alheia a uma política de desenvol-
vimento sustentável, fugindo completamente ao con-
trole dos órgãos competentes.

O turismo, outra área de grande potencial eco-
nômico na Amazônia, é marcado por uma política pí-
fia, de expressão infinitamente inferior, padecendo de
infra-estrutura nas áreas de maior potencial.

É assim na agricultura e na pecuária; são
também diferenciados os investimentos em educa-
ção, ciência e tecnologia. Em todas as estatísticas
a que temos acesso, no que tange a investimentos
e outras ações governamentais, a Região Norte é
a que ocupa as piores colocações. Esta é uma ob-
servação que tenho constantemente ressaltado,
pois é inadmissível que uma região tão importante
para o País possa permanecer em situação de
quase  abandono.

Gostaria de prosseguir fazendo uma breve refle-
xão acerca de alguns aspectos que precisam estar

contemplados na adoção de uma política pesqueira
para a Região Norte. Uma primeira debilidade consta-
tada é a deficiência nas informações sobre o potenci-
al, sobre a produção, sobre as condições de trabalho,
enfim, torna-se necessária uma radiografia que per-
mita orientar a adoção de uma política correta para o
setor. Nota-se, por exemplo, que desde a captura até
a comercialização do pescado, passando pelo trans-
porte, armazenamento e o beneficiamento – este ain-
da em pequeno percentual -, torna-se necessário o
investimento na preparação da mão-de-obra, qualifi-
cando o trabalhador, possibilitando aumento da
produtividade e da qualidade e, conseqüente-
mente, da rentabilidade auferida. Somente com o
desenvolvimento e transmissão de tecnologia do
processamento do pescado será possível atingir
mercados mais exigentes dentro e fora do País.

A estrutura de transporte, de descarga e de
armazenamento também constituem aspectos
importantes que precisam ser considerados na
adoção de uma política pesqueira para a região.
No Estado do Pará, há uma clara deficiência de
terminais pesqueiros. Para se ter uma idéia, so-
mente no mercado Ver-O-Peso, em Belém, um
dos mais famosos do Brasil, são desembarcados
diariamente cerca de 60 toneladas de pescado e
de lá distribuídos para outras feiras e mercados.
A estrutura para isso é precária, gerando demora
e expondo o produto por muito tempo em condi-
ções inadequadas. A produção de gelo e a estru-
turação de frigoríficos para o armazenamento,
em áreas estratégicas, também constitui-se em
problemas que precisam ser superados – inclusi-
ve é por causa dos terminais pesqueiros abando-
nados pela ex-Sudepe, depois Ibama e agora Mi-
nistério da Agricultura, que estamos reivindican-
do a sua reconstrução.

A deficiência na regulamentação e fiscaliza-
ção constitui-se outro ponto de estrangulamento
para o setor pesqueiro. Existem queixas de toda
ordem na atuação do Ibama. Além da falta de
equipamento e de pessoal qualificado para exer-
cer a fiscalização, os representantes da pesca
do Pará reclamam o prazo na publicação das por-
tarias que instituem o período de defeso nas vári-
as bacias pesqueiras, causando grandes prejuí-
zos aos pescadores e empresas, bem como difi-
cultando o cumprimento da norma. O defeso é o
período em que se suspende a pesca em deter-
minados locais, como forma de preservar as es-
pécies na fase de reprodução. Ocorre que o
pescador pescador, nesse período, passou a
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ter o direito de receber seguro desemprego, um direi-
to duramente conquistado.A não antecedência da pu-
blicação da portaria do Ibama, que determina o início
e o fim do período do defeso, somado à demora da
Delegacia Regional do Trabalho nos procedimentos
burocráticos para a garantia do direito a cada pesca-
dor cadastrado, faz com que, mesmo assegurando a
concessão do benefício, o pescador só o recebe com
muito atraso.

O dinheiro chega muitas vezes quando já termi-
nado o defeso. Isso tem inclusive inviabilizado o cum-
primento da norma, uma vez que o trabalhador não
pode morrer de fome. Portanto, o despreparo e o de-
saparelhamento dos órgãos federais na região consti-
tuem-se no principal gerador do problema. Sobre este
assunto, estou solicitando ao Ministério do Trabalho
informações sobre o funcionamento do seguro de-
semprego para os pescadores e o porquê da demora
no atendimento no caso do Pará.

Abrindo um parêntese, Sr. Presidente, imagine
que há um período em que o pescador não pode pes-
car para que o peixe se reproduza. Nesse período,
passa a receber um salário mínimo de seguro desem-
prego do Governo para manter a sua família. Atual-
mente, creio que, em toda a Amazônia e mais especi-
almente no Estado do Pará, a burocracia do Governo,
a ineficiência e o atraso do Ibama e da própria Dele-
gacia do Trabalho no Estado fazem com que o dinhei-
ro do seguro desemprego chegue após o término do
período do defeso, ou seja, após o término do período
em que o pescador não deveria pescar. Assim, des-
cumpre-se uma norma, a produção evidentemente
tende a diminuir, e o pescador não pode passar três
meses sem receber nada e também sem pescar. Por-
tanto, esse é um erro que precisa ser imediatamente
corrigido.

Tivemos audiência com representantes do Iba-
ma e do Ministério do Trabalho também nesse perío-
do em que essas lideranças estiveram em Brasília
para solucionar definitivamente o problema extrema-
mente grave. Se o pescador continua pescando na
época da reprodução, a tendência é diminuir a quanti-
dade do peixe, inviabilizando, portanto, a pesca e pre-
judicando milhares de pessoas que vivem dela.

Outra razão da dificuldade no setor pesqueiro é
explicada pela falta de definição de um órgão do Go-
verno que cuide do assunto – observem o absurdo
que ocorre neste País. Em poucos anos, a responsa-
bilidade da área da pesca passou por três diferentes
órgãos, gerando uma total desestruturação do setor.
Primeiro era a Superintendência do Desenvolvimento
da Pesca–Sudepe-, órgão que era vinculado ao Mi-

nistério da Agricultura, extinto no final da década de
80, passando as atribuições para o Ibama. Ora, o Iba-
ma constitui-se em um órgão de fiscalização, e a pes-
ca não precisa apenas de fiscalização, mas funda-
mentalmente de fomento, de orientação e de apoio do
Governo. Em função desse erro, muitos prejuízos fo-
ram causados ao setor. No início deste ano, a respon-
sabilidade oficial do setor voltou ao Ministério da Agri-
cultura com a criação do Departamento de Pesca e
Aqüicultura. Essas mudanças só têm gerado confu-
são e prejuízos. Termina ninguém assumindo por in-
teiro o setor. Num País como o nosso, que possui a
maior bacia hidrográfica do mundo, tendo ainda gran-
de extensão do seu território banhado pelo oceano
Atlântico, a pesca assume grande importância na
vida do cidadão e na economia do País. A gestão des-
se importante setor caberia mais a uma secretaria do
que a um departamento. Assim como existe no Minis-
tério da Agricultura a Secretaria de Política Agrícola
ou de Defesa Agropecuária, deveria – aqui faço uma
sugestão ao Ministro da Agricultura e ao Governo –
ser criada uma secretaria de desenvolvimento pes-
queiro ou algo parecido, porque o setor precisa ser re-
estruturado.

São apontados ainda problemas ambientais ca-
usados pelo desmatamento de áreas de várzea, a po-
luição provocada principalmente pelo uso desmedido
de mercúrio nas atividades garimpeiras e no uso de
defensivos agrícolas. O Departamento Nacional de
Produção Mineral deveria estar orientando, educan-
do, ensinando os garimpeiros a produzir, a fazer o be-
neficiamento do ouro ou a cata do ouro com a utiliza-
ção de outros processos que não utilizassem mercú-
rio. Lamentavelmente, os órgão do Governo só ser-
vem para proteger o interesse de grandes empresas.
O garimpeiro, que é um homem presente, impossível
de ser retirado, porque a Amazônia é uma área de ga-
rimpo, não tem nenhum apoio do Governo Federal e
dos órgãos competentes para lhe dar a devida aten-
ção e ensinamento. Cabe ao Ibama e ao próprio Mi-
nistério, portanto, a fiscalização disso.

A falta de financiamento é, talvez, o que mais
claramente denuncia a desatenção governamental e
a inadequação de uma política para o setor pesqueiro
no Pará e em toda a Região Amazônica.

A união de todos aqueles que fazem a pesca no
Pará e na região é, sem dúvida, a única forma de se
estabelecer um novo ordenamento para essa ativida-
de, que é tão peculiar da região.

Nesta semana, exatamente nos dias 1o e 2 de
julho,como parte das ações a que me referi no início
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deste pronunciamento, será realizado no auditório da
Sudam, em Belém, um workshop que pretende reu-
nir representantes do setor pesqueiro da Amazônia,
com a expectativa de se discutirem e identificarem os
principais entraves e as prováveis soluções, buscan-
do com isso dar passos na direção de um desenvolvi-
mento integrado do setor. Iniciativas como essa so-
mam-se ao esforço conjunto que se está buscando
construir para se elevar a atividade pesqueira da Re-
gião Amazônica a patamares condizentes com o seu
potencial. Desse workshop, do qual vou participar,
deverá sair uma proposta para o desenvolvimento da
pesca na Região Amazônica, apontando as ações
necessárias a curto, médio e longo prazo.

Quero dizer, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, que nós, da Oposição, não vivemos somente a fa-
zer críticas, a condenar atitudes do Governo e a fisca-
lizar as suas ações. Isso, evidentemente, fazemos,
mas também muitas vezes nos unimos à população
para encontrar saídas e soluções que resolvam seus
problemas, e trazemos essas soluções ao Governo.

Tenho orgulho de dizer que estou, de certa for-
ma, participando ativamente desse processo, e diria
até capitaneando essa luta e essa união dos inúme-
ros setores ligados à área, que estavam completa-
mente dissociados. A Sudam, a Escola Técnica Fede-
ral do Pará e a Secretaria de Agricultura, cada um
agia para um lado, assim como a pesca industrial e a
pesca artesanal, enfim, estava tudo solto e, agora, es-
tamos unindo todos esses setores. Está havendo uma
convivência que está integrando o setor.

Por meio desse workshop, tenho certeza de
que conseguiremos um projeto para ampliar, e muito,
o poder econômico do setor de pesca no nosso Esta-
do, bem como o seu aproveitamento. Evidentemente,
deverá haver uma melhoria do preço do pescado e o
melhor aproveitamento de toda a sua população.

Amanhã, teremos o orgulho de ver a assinatura
de um convênio entre a Universidade Federal da
Amazônia e os dirigentes do Sivam, para que este
use todo o seu instrumental de comunicação a servi-
ço das nossas universidades, nos cursos à distância
para formação dos nossos professores. Isso foi outra
luta que encampamos no Congresso Nacional e que
deu um resultado extremamente positivo.

Encerro o meu pronunciamento saudando, por
esta data, todos os pescadores da minha Região e do
País, e dizendo-lhes que o nosso mandato continuará
à disposição desta luta e de todas aquelas que objeti-
vem o desenvolvimento do meu Estado, da minha Re-

gião, e a melhoria da qualidade de vida da população
que nela vive.

Anexo, Sr. Presidente, o pedido de informação
dirigido ao Ministro do Trabalho para que S. Exª nos
informe que providências estão sendo tomadas para
acabar com o atraso no pagamento do segu-
ro-desemprego na época de defesa dos pescadores
artesanais do Estado do Pará.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Ademir
Andrade, o Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Carlos Patrocínio, 2º
Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Concedo a palavra ao eminente Senador Bernardo
Cabral. (Pausa.)

Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro
Simon.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, é uma pena que a sessão tenha-se
alongado tanto, porque eu tinha avisado o Presi-
dente Antonio Carlos a respeito do assunto sobre
que falaria hoje, desta tribuna. Não tenho outra
chance, porque amanhã é o último dia, e já sei da
série enorme de projetos que serão votados. Tradi-
cionalmente, desde que me conheço, o Senado da
República, no último dia e pela última vez, aprova
uma série enorme de projetos que foram deixados
para depois.

Assisti, ontem, ao Sr. Antonio Carlos Magalhães
no programa Roda Viva – diga-se de passagem, na
minha opinião, extraordinário programa o Roda
Viva. A TV Cultura é uma estação de televisão do
mais alto significado para o nosso País, é uma de-
monstração do que pode ser a televisão brasileira
em termos de opção pela cultura e pela cidadania.
Achei o seu programa muito importante. S. Exª, o
Presidente Antonio Carlos, saiu-se excepcional-
mente bem, não há dúvida alguma com relação a
isso – desempenho completo, boa realização, boa
atuação -, e admiro e felicito o nosso Presidente. Se
venho a esta tribuna é porque me chamou a aten-
ção o desenrolar do programa.

Olha, o Roda Viva é considerado um programa
difícil, assim como o programa do Jô Soares. Este
é, ao mesmo tempo, crítico e um pouco cômico, en-
tão deixa o entrevistado sempre na dúvida, mas o
Roda Viva, não. Inúmeros homens de rádio, jornal e
televisão estão ali, naquela arena, e o cidadão está no
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meio e em baixo. Já participei daquele programa, sei
da dificuldade em fazê-lo, pois, às vezes, os jornalis-
tas ficam empolgados e não o deixam falar.

Assisti ao programa de que participou o Darcy
Ribeiro. S. Exª havia fugido do hospital quando o mé-
dico lhe disse que tinha pneumonia dupla. Em estado
terminal, Darcy Ribeiro fugiu, se meteu numa beira de
praia, escreveu um livro e morreu. Quando lhe per-
guntaram porque tinha fugido do hospital, disse: “Eu
fugi do hospital porque o médico disse que eu tinha
uma pneumonia dupla. Eu só tenho um pulmão, o ou-
tro me tiraram com câncer. Como eu posso ter pneu-
monia dupla?” E fugiu do hospital.

Darcy Ribeiro participou do programa Roda
Viva, a que assisti com as lágrimas correndo, pois foi
empolgante vê-lo falando sobre nosso povo, nossa
gente, sobre nossas dificuldades. Realmente, os jor-
nalistas se empolgaram com Darcy Ribeiro, que se
espraiou pelo programa.

Mas, ontem, não. Ontem, houve domínio abso-
luto do Sr. Antonio Carlos Magalhães sobre jornalis-
tas dos mais brilhantes – eu nunca havia visto uma
equipe de jornalistas tão brilhantes num só programa
– e o que senti, que me perdoem a TV Cultura e os se-
nhores jornalistas, foi um clima de receio quando fazi-
am as perguntas. E, quero fazer justiça, o Sr. Antonio
Carlos estava tranqüilo, sereno, e foi elegante. S. Exª
levou tudo na base da brincadeira. Havia um determi-
nado jornalista com um documento e, Deus me per-
doe, pareceu-me que as suas mãos estavam trêmu-
las ao fazer a pergunta ao Sr. Antonio Carlos Maga-
lhães. Isso me preocupou, por isso estou nesta tribu-
na. Está havendo um exagero, um exagero, um exa-
gero e o tom reverencial que se está prestando ao Sr.
Antonio Carlos Magalhães vai além do limite.

Já participei daqueles debates e, lá pelas tan-
tas, aqueles jornalistas não nos deixam falar. É verda-
de que sou prolixo, mas enquanto estava responden-
do a pergunta de um, outro fazia nova pergunta e
mais outro. Na verdade, isso é o que faz a vida do pro-
grama. Aquele programa é assim! É difícil! Mas quan-
do o Sr. Antonio Carlos Magalhães começava a falar e
era um silêncio de igreja, como quando fala o Papa.
Quando ele terminava de falar – houve um determina-
do momento que todos os jornalistas, ao mesmo tem-
po, queriam falar. Ele, até com muita categoria, disse
“um momentinho, todos podem falar, devagar, mas
um de cada vez.” Nunca tinha visto; o tom reverencial,
me perdoe meu amigo Noblat, e outros tantos brilhan-
tíssimos, mas quando o meu amigo Noblat fez a per-
gunta da polícia, investigando, notei até nele, parece
mentira, embora eu tenha certeza absoluta da sua

competência, da sua seriedade, da sua bravura, ele
deu exemplos inomináveis, mas até no Noblat eu vi
um certo ... não sei.Por isso, estou aqui.Primeiro, por-
que o Sr. Antonio Carlos revelou, ontem, que, na ver-
dade, a gente sentiu, ele está em plena campanha
para Presidente da República; ele e o Ciro Gomes es-
tão em plena campanha para Presidente da Repúbli-
ca – o que é normal. Interessante, ele diz: “Não, por
enquanto ainda sou candidato a Senador da Bahia.
Se eu tiver vontade política – ele ainda não está com
vontade; ele ainda não está com vontade – e se eu ti-
ver apoio, posso ser candidato”. Claro que revela a
competência dele. Já não é o caso de outros, que são
candidatos em qualquer circunstância. Ali, acho que é
algo da maior sabedoria; não é ser candidato por ser
candidato. Apoio, nós sabemos, que do PFL é total. O
meu amigo Bornhausen, Presidente do PFL, este
PFL tradicional, forte, pujante, hoje é um PFL de mui-
tos líderes, mas na frente está o comandante coman-
dando, que é o Sr. Antonio Carlos Magalhães. Então,
a vontade do Sr. Antonio Carlos Magalhães é a vonta-
de do PFL. Sr. Bornhausen, meu querido amigo Mar-
co Maciel, Sr. Inocêncio Oliveira, Srs.Ministros e auto-
ridades que representam o PFL, é evidente que estão
de acordo com a vontade do Presidente, Sr. Antonio
Carlos Magalhães.

Mas, o que me chamou a atenção no debate,
em primeiro lugar–e eu perguntei e me disseram -,
era o impressionante número de pastas e de docu-
mentos que o Sr. Antonio Carlos levou para esse de-
bate–ele estava preparado. Lá pelas tantas ele real-
mente apresentou documentos–talvez isso tenha
sido uma das coisas que tenha deixado os jornalis-
tas um pouco intrigados. Mas, o que quero dizer, é
que o estilo do Sr. Antonio Carlos é muito interes-
sante. Ele responde o que vem com o que vai. O Sr.
Ciro Gomes foi muito pesado. Acho que foi desele-
gante o Sr. Ciro Gomes na imprensa, ontem, mas
fez acusações pesadas. Ele respondeu: o Sr. Ciro
Gomes é isso, o Sr. Ciro Gomes é aquilo. Eu acho
que ele cometeu um gesto muito importante ontem
quando ele deu para o Noblat, publicamente, um
dossiê, e deu a Noblat autorização para quebrar até
o seu sigilo bancário e vasculhar sua vida onde en-
tender, aqui e lá fora, quando Noblat disse que a Po-
lícia Federal estaria investigando fatos ocorridos
com relação ao Banco Econômico. Esse, eu creio,
foi o momento mais importante do debate. E, na mi-
nha opinião, feito publicamente, da maneira como foi
feito–e creio que foi um gesto significativo do Sr.
ACM – eu creio que o próprio Noblat, ou a direção
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do programa deviam dar continuidade a esse negó-
cio, até para que neste País, onde não se absolve,
nem se condena ninguém e onde se fala de todo
mundo, pudéssemos dar condições para que as
pessoas possam realmente mostrarem, dizerem e
comprovarem o que são, o que não acontece com
nenhum de nós hoje.

O Sr. Roberto Requião (PMDB – PR) – Permi-
te-me V. Exª um aparte?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Pois não,
Senador Roberto Requião.

O Sr. Roberto Requião (PMDB – PR) – Sena-
dor Pedro Simon, não assisti integralmente ao progra-
ma; assisti a uma parte dele. E, até então, eu pensa-
va: medo do Antonio Carlos, só tem o Fernando Hen-
rique Cardoso. Mas vi que não é bem assim. Os jorna-
listas foram acometidos por uma espécie de síndrome
dos ovinos, que é aquele pânico das ovelhas na pre-
sença de um leão. Eles titubeavam, eles gaguejavam,
eles não aprofundaram as suas perguntas. Foi, para
mim, como telespectador, um espetáculo deprimente.
Ora, é evidente que o Senador Antonio Carlos Maga-
lhães está em campanha para a presidência da Repú-
blica, e já vislumbramos o nível da campanha. Lem-
brava-me, ainda há pouco, que, durante a última cam-
panha presidencial, Ciro Gomes, do PPS, fazia refe-
rências extremamente elogiosas ao Antonio Carlos
Magalhães; e o Antonio Carlos dizia que o Ciro tam-
bém era um bom menino. Agora um declara que o ou-
tro é sujo que só pau de galinheiro. E o Senador Anto-
nio Carlos declara que o Ciro Gomes é o próprio gali-
nheiro ou é a galinha inútil da política brasileira. Que
nível de discussão desagradável! Não é o que o País
espera das suas lideranças. Não é o que o País espe-
ra dos seus Senadores. Agora, enquanto isso tudo
acontecia, Senador Pedro Simon, eu ligava também a
TV Senado. E, para minha surpresa, pela enésima
vez, a TV Senado reproduzia, provavelmente pela fal-
ta de crise no Brasil, pela falta da existência de debate
político no Senado da República, uma entrevista com
o cirurgião plástico Ivo Pitanguy. É para o que serve
hoje a TV do Senado da República: para que cirur-
giões plásticos, esteticistas coloquem as suas opi-
niões. Ao que parece, pelo menos para a Mesa do
Senado ou para a Direção da televisão, não há
mais assunto importante no Brasil. Nós vamos
mal. De pau de galinheiro a cirurgia plástica no
único horário que até então era o horário livre
para o debate político no País. Fica, neste aparte,
Senador, o meu protesto. Não é possível que a TV

Senado não encontre um Senador, que não tenha
presenciado um debate na Casa, que não tenha um
video tape importante para colocar no ar em vez de
se dedicar a entupir horário após horário com repro-
dução de entrevista com cirurgiões plásticos.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Nobre
Senador, com relação à TV Senado, quero dizer a V.
Exª que eu tenho ouvido as melhores referências à
TV Senado. Quero dizer a V. Exª que eu estou nesta
Casa por causa da TV Senado, porque, se fosse pela
grande empresa de comunicação do Rio Grande do
Sul, eu acho que não estaria aqui. Mas, no Rio Gran-
de do Sul, a TV Senado se encontra dentre aqueles
que fazem opinião. V. Exª é meu convidado especial,
eu sou Presidente da Subcomissão que discute os
programas de rádio e televisão, para debater esta ma-
téria. O que eu acho é que na TV Senado – e é o que
está acontecendo muito mais na TV Câmara, nobre
Senador – eles querem fazer um tipo de televisão
onde se aprenda, variando um pouco a programação,
trazendo ao telespectador outros debates. Entrevistar
Senador, nós estamos lá de manhã, de tarde e de noi-
te. Mas lá pelas tantas, aparece o nobre Senador
José Fogaça com suas composições musicais, o no-
bre Senador Artur da Távola com a sua literatura.Eles
querem fazer uma diversificação para que ela não
seja blá, blá, blá, porque senão o telespectador desli-
ga. Mas esse é um outro problema. Vamos ficar no
nosso Antonio Carlos Magalhães.

O Sr. Roberto Requião (PMDB – PR) – Seis
meses...

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Olha, eu
não vou ao ponto em que V. Exª foi, mas eu assisti a
todo o programa e me senti estranho. O que é isto?
Em primeiro lugar, o Sr. Antonio Carlos não precisava
porque, na verdade, na verdade, o programa não foi
brilhante porque não houve o debate. Houvesse o de-
bate, acho que aí o programa teria subido alguns gra-
us. Mas como só havia um aparecendo e outro discu-
tindo, não deu para ter o grande debate que eu imagi-
nava. Esperaram treze anos para convidar o homem.
O homem foi lá, aberto, franco e disposto ao debate;
no entanto, as perguntas eram feitas...

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Senador Pedro Simon, ninguém pode ser brilhante
com entrevistadores amedrontados e com perguntas
medíocres. O nível, o brilho da entrevista e do entre-
vistado depende, fundamentalmente, do nível do en-
trevistador, e os entrevistadores estavam amedronta-
dos, estavam medrados.
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – O Sr.
Antonio Carlos disse com todas as letras ontem que,
neste Governo, não nomeou ninguém. Está no jornal
Folha de S.Paulo de ontem: “Reforma não tira Minis-
tros da Bahia de cargos, afirma Antonio Carlos”. S.
Exª diz que vai haver reforma, que pode haver refor-
ma; mas os cargos dos dois Ministros da Bahia, que
são deles, isso ninguém tira; que o Presidente deve
ter liberdade para mudar, fazer escolha pessoal; mas
os da Bahia são muito competentes. Esses ninguém
tira. E nenhum jornalista argumentou isso. Ora, se
está no jornal de hoje; S. Exª declarou publicamente
na Bahia, ontem, que os da Bahia ninguém tira, e
tranqüilizou que ninguém mexe. Agora S. Exª está di-
zendo que não nomeou ninguém? Como é isso?

O Sr. Antonio Carlos disse que o falecido Dr.
Ulisses Guimarães conversou com ele, parece-me
que aqui no Congresso. Nessa conversa, o Dr. Ulisses
Guimarães disse: “Sou radicalmente contra a CPI do
Collor, mas temos que fazer uma espécie de seleção,
um exame de 15 em 15 dias nesse Presidente”. É ver-
dade: Ulysses Guimarães era radicalmente contra a
CPI do Collor. Argumento, motivo: S. Exª achava que
era uma loucura nossa. Disse-me: “Pedro, tu lá do Rio
Grande do Sul, comandando um negócio desse! Logo
tu! Como é que terminou a CPI do Dr. Getúlio Vargas?
Com o suicídio do Getúlio. Como é que terminou a
CPI do Jango? Com a deposição do Jango”.

Então, chamei S. Exª ao meu gabinete, junta-
mente com o Deputado Amir Lando, mais quatro De-
putados e Senadores; fechamos as portas e, durante
duas horas, mostramos ao Dr. Ulysses Guimarães o
que havia na CPI. A partir daquele momento, S. Exª deu
uma coletiva e ficou radicalmente a favor da CPI, como
também votou a favor dela e a defendeu, passando a
participar inclusive das reuniões. Esclareci esse fato
porque ficou a dúvida. E, com relação ao Dr. Ulysses
Guimarães, sou talvez um dos últimos amigos que
não admite que nada seja dito sobre S. Exª que deixe
dúvidas sobre seu procedimento.

É verdade que existem coisas das quais não
gosto. Por exemplo, o meu companheiro de Partido,
Newton Cardoso, ameaça o Presidente, dizendo
que demitiram um funcionário dos transportes do
seu Estado; se não o readmitirem, ou quem ele qui-
ser, S. Exª vai contar como foi a reeleição. Isso não
pode acontecer. S. Exª tem que contar como foi a re-
eleição. S. Exª não pode fazer isso aqui. O Sr. Newton
Cardoso é do meu Partido, mas, perdoe-me, isso está
errado!

Também está errado não analisarmos as coisas
como aconteceram. A CPI do Collor teve momentos
importantes. Houve um herói nessa CPI: o Deputado
Benito Gama. S. Exª assumiu a presidência da CPI,
sofreu pressões enormes até a hora do seu voto; mas
conduziu com firmeza, com dignidade e mereceu
nota 10 de todos que lá estávamos, pela sua indepen-
dência e pela sua seriedade – ainda que isso possa
ter-lhe custado, na sua biografia, no seu Estado, um
marca-passo. Mas S. Exª teve um gesto. Eu respeito o
voto de cada um. Mas, na verdade, a CPI do Collor foi
um momento da maior importância: foi o momento em
que ele se afastou.

Não consegui entender o que o Presidente
Antonio Carlos Magalhães falou. Mas vi alguma críti-
ca com relação à atuação da CPI na Câmara e no Se-
nado. Não entendi direito. Mas venho aqui para dizer
que a CPI Mista começou apurando as denúncias do
Pedro Collor contra o Sr. PC Farias. Essa foi a razão
que nos fez convocar, Senador Eduardo Suplicy e eu,
e outros tantos, a CPI que depois se transformou na
CPI do Impeachment.

A CPI se comportou com nota 10. Digo, mais
uma vez, que o Fernando Collor se comportou, na
Presidência da República, com a maior dignidade;
não pressionou, não coagiu. Naquela CPI, o Banco
Central, a Receita Federal, a Procuradoria da Repú-
blica, todos agiram com a maior seriedade. No entan-
to, hoje, o Banco Central até agora não mandou os
números de que estamos precisando na CPI do Siste-
ma Financeiro.

Acredito que o Collor nunca imaginou que acon-
tecesse o impeachment. Mas a verdade é que a CPI
agiu com a maior seriedade, com a maior dignidade.
Na Câmara dos Deputados, a votação foi feita com a
maior seriedade, com a maior dignidade.

Quero fazer justiça também aqui. Não vi pres-
são, não vi coação do Sr. Collor para os que votaram a
favor de iniciar o impeachment contra ele. E aqui, no
Senado, não entendi o que Presidente Antônio Carlos
quis dizer com relação ao Presidente Sanches, que
agiu com a maior dignidade, com a maior seriedade,
com a maior imparcialidade. Duvido que haja no mun-
do um processo de impeachment de um Presidente
da República tão sério, tão competente, tão respon-
sável, como esse que tivemos aqui no Congresso Na-
cional e no Senado da República.

Isso é muito importante, embora o Sr. Antonio
Carlos tenha ficado até o final com o Sr. Collor. É
um direito dele; é uma questão que não considero como
uma das páginas mais bonitas da biografia do Sr.
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Antonio Carlos. Não gostei da maneira com que o Sr.
Antonio Carlos se referiu ao Presidente do Supremo
Tribunal Federal. Creio que, como Presidente do Con-
gresso...

Já estamos aqui fazendo um esforço. Na CPI, es-
tamos esperando até amanhã, porque amanhã o Con-
gresso entra em recesso; o Supremo Tribunal Federal
entra em recesso.Essa é uma questão muito séria.Se o
Supremo Tribunal Federal, de repente, disser que CPI
não pode mais quebrar o sigilo bancário, terminou a
CPI. Teremos que discutir o que fazer.

Nessa expectativa, vim a esta tribuna ontem,
medindo as palavras para me dirigir ao Supremo Tri-
bunal Federal. Ontem, na Comissão, por unanimi-
dade, medimos as palavras para nos dirigirmos
àquele órgão, esperando que venha uma decisão,
tendo em vista o recesso que se inicia amanhã nos
tribunais. Se o Supremo Tribunal Federal não nos
der uma decisão até amanhã, como será? O que fa-
remos nesta CPI durante o mês de agosto? Devemos
implodir a CPI?

Em uma hora dessas, em que estamos nessa
expectativa, tratando o assunto com luvas de peli-
ca, vai lá o Presidente do Congresso Nacional e diz
que o Presidente do Supremo Tribunal Federal é um
homem que gosta de aparecer, gosta de manchetes,
e não sei o quê!... Sinceramente, aí também não con-
cordo.

Penso que o Presidente do Supremo Tribunal
Federal está cumprindo seu papel, assim como fize-
mos o nosso. É claro – e concordo com o Presidente
do Senado – que o juiz desenvolve sua atividade no
processo; diz o que pensa no processo. É verdade!
Mas há momentos em que o debate, como essa
questão da CPI do Judiciário e essa questão de exi-
girmos, de cobrarmos que tenhamos direito de que-
brar o sigilo bancário, essa discussão está nas man-
chetes. Penso que o fato de o Ministro do Supremo
Tribunal Federal falar é normal.

O Presidente Antonio Carlos inclusive premiou
o Presidente anterior do Supremo Tribunal Federal,
que estava em uma posição isolada, porque os Minis-
tros do Supremo eram contrários ao seu pensamento.
Pois este foi condecorado pelo Presidente do Senado
Federal. Já o atual Presidente tem um ponto de vista
contrário ao anterior. Até me identifico mais com o an-
terior, mas, na verdade, respeito o que diz o atual. Ele
deve ser respeitado.

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Sena-
dor Pedro Simon, alerto a V. Exª que o tempo da ses-
são está terminando.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – V. Exª
deve ter um pouquinho de liberalidade, porque V. Exª
me atrapalhou muito com a sua comunicação de Lí-
der, que não estava nos meus cálculos.

Mas, encerrando o meu discurso, Sr. Presiden-
te, quero dizer que só estou fazendo isso hoje, porque
vamos entrar em recesso e não quero que isso fique
no ar. Sinto que o Presidente e a Câmara dos Deputa-
dos temem o Sr. Antonio Carlos, que o Senado é uma
espécie de “ordem unida” do Sr. Antonio Carlos e que
a imprensa o reverencia. Isso não fica bem para S.Exª
e, principalmente, para nós.

Eu tinha que vir a esta tribuna antes do reces-
so – senão eu explodiria, Sr. Presidente – para dizer
que as coisas não são bem assim. O Sr. Antonio
Carlos é humano, como todos nós, e tem qualida-
des, virtudes e defeitos. Tem pontos altos e baixos.
É um homem que está no direito de ser candidato.
Lançou-se a candidato à Presidência da República,
e esse é um direito seu. Penso que é uma candida-
tura forte, como também penso que haverá outros
candidatos nessa mesma condição. O Sr. Mário Co-
vas – se Deus lhe der a saúde que merece – é um
candidato forte. Também será forte a candidatura
do Sr. Itamar Franco se este serenar mais o seu âni-
mo e se fizer uma administração positiva nas Minas
Gerais. Não sei se, desta vez, as Esquerdas terão a
competência suficiente para fazer um entendimento
em torno de uma candidatura que tenha condições
de ganhar. Tenho o maior carinho e o maior respeito
pelo Lula, mas esse debate deve ser travado na
oportunidade.

Sr. Presidente, isso é algo que soa normal,
mas penso que é ruim, pois estamos no primeiro se-
mestre do primeiro ano de Governo do reeleito Fer-
nando Henrique e, na verdade, o debate de ontem é
mais importante que o Governo de Sua Excelência.
Parece que o Governo está no fim; parece que o Go-
verno acabou.

E aí louvo o Sr. Antonio Carlos, porque S. Exª
tem capacidade de dizer as coisas e troca os elogi-
os com as críticas que bem e direito não se notam.
Mas, na verdade, penso que, se eu – às vezes, te-
nho subido a esta tribuna, referindo-me ao Governo
Fernando Henrique Cardoso – fizesse a interpreta-
ção dada ontem, no programa Roda Viva, pelo Pre-
sidente Antonio Carlos ao Governo Fernando Hen-
rique, aí é que S. Exª nunca mais falaria comigo.

Na verdade, o que deduzi das palavras do Sr.
Antonio Carlos é que S. Exª acha que o Senhor Fer-
nando Henrique é um homem preparado; quanto a
isso, penso como S. Exª. O Senhor Fernando Henri-
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que é muito bem preparado; é um homem de grande
cultura, competência e seriedade. Mas há aquilo que
foi dito, até mesmo com um certo receio, pelos jorna-
listas: não tem gosto pelo mando, não impõe, não de-
termina.

Lá pelas tantas, o que senti – penso que deve ter
sido uma conversa pessoal do Sr. Antonio Carlos com
o Senhor Fernando Henrique – é que ele disse: “É.
Mas falando isso... Eu já falei”. E ele disse: “Com esse
estilo de ir levando as coisas, ele foi reeleito”. S. Exª
deve ter razão. O Sr. Antonio Carlos fez uma afirmati-
va que achei importante – esta, eu achei importante:
“Mas o Getúlio Vargas também foi reeleito e deu um
tiro no coração”. É uma afirmativa pesada do Sr. Anto-
nio Carlos Magalhães, mas que tem significado. O Dr.
Getúlio Vargas – é verdade – também era daqueles
que iam levando.

O estilo do Senhor Presidente Fernando Henri-
que – embora tenha dito que terminou a era getuliana
e que começaria uma era nova – é o de um Getúlio
aperfeiçoado; é o estilo do deixar para amanhã, do
acomodar, muito mais longo e mais universal do que o
do Sr. Getúlio Vargas, que era uma pessoa que sabía-
mos o que queria, enquanto que nem sempre sabe-
mos qual é o lado em que o Senhor Fernando Henri-
que realmente se aprofunda.

Vejo essas questões e fico a me perguntar:
será que, na verdade, há coisas sobre as quais deve-
mos aprofundar a nossa análise? O Sr. Antonio Car-
los, por exemplo, disse uma grande verdade, e acho
que esse foi um dos momentos altos de um jornalis-
ta, que, não com muita firmeza, disse: “Vocês que-
rem combater o nepotismo no Judiciário? Por que
não começam combatendo o nepotismo lá no Con-
gresso Nacional?”.

Os projetos foram muitos, e essa é uma grande
verdade. Penso que o coordenador do programa ci-
tou o nome de parlamentares que têm parentes de-
signados. Ele disse que nós até votamos. Votamos
aquela lei do Roberto Freire?

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Foi
votada no Senado.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS)- Nós a vo-
tamos aqui, mas essa matéria está na gaveta, na Câ-
mara dos Deputados. É verdade.

Penso que esse foi um dos momentos impor-
tantes do Sr. Antonio Carlos Magalhães. S. Exª nem
citou alguns projetos de lei; citou dois e poderia ter
citado muito mais. Há o projeto do sigilo, o projeto
das imunidades e uma série de projetos que nós, no
Senado, já votamos, mas não há jeito de esses pro-

jetos terem prosseguimento na Câmara dos Deputa-
dos.

Creio que, nesse ponto, o Senador Antonio
Carlos Magalhães estava absolutamente correto.
Não há explicação, não há lógica para projetos des-
se estilo ficarem parados por tanto tempo na Câmara
dos Deputados. Nesse sentido, efetivamente concor-
do que S. Exª tem a mais absoluta razão. Esse proje-
to do nepotismo é um deles; no Senado, já o vota-
mos. Certa vez, alguém me disse: “O Senador Fula-
no votou, porque confia que, na Câmara, não sai.”
Mas votou. A verdade é que nós já votamos.

Sr. Presidente, a reforma partidária deve ser fe-
ita, como foi dito ontem no programa. Creio que o Se-
nador Antonio Carlos Magalhães acertou, e os Líde-
res do PFL e do PSDB, aqui na Casa, deveriam ouvir
a palavra dele. Uma reforma partidária verdadeira
deve ser feita para ser votada agora e para valer lá
adiante e não para valer amanhã. Querer aprovar o
voto distrital para que este valha amanhã, querer di-
minuir as legendas para que isso valha amanhã, é
quase impossível! Penso que isso é correto.

Foi uma pena, Sr. Presidente, porque vim aqui
disposto ao debate. Acreditei que o Senador Antonio
Carlos Magalhães estaria no plenário e que podería-
mos fazer o debate que não chegou a ocorrer ontem
na televisão – justiça seja feita -, porque os jornalis-
tas nele não entraram. O Sr. Antonio Carlos Maga-
lhães apenas pôde expor as suas idéias.

Falo aqui, porque fiquei preocupado no pro-
grama de ontem de que a imagem que os telespec-
tadores estariam recebendo... Mas se até esses jor-
nalistas e esse programa têm esse tom reverencial
e essa preocupação, o que está acontecendo?

Digo aos amigos do Senado que só não fui
mais vibrante e não me aprofundei em outros te-
mas, porque meu tempo chega ao seu final e esta-
mos aqui sozinhos. Tenho a honra de contar com a
presença da querida Líder do PT; a sua presença
aqui qualifica o meu pronunciamento. Mas voltare-
mos a tratar desse assunto.

Não tenho nenhuma dúvida de que, em agos-
to, com a abordagem de mais questões e com mais
debates, mostraremos que, por mais importantes
que sejam as pessoas, este Senado existe, tem a
sua autonomia, os seus Líderes e os seus Senado-
res, até mesmo um Senador humilde e simples
como eu, que pode ter um voto, o qual é dado sem-
pre com muita consciência e muita responsabilida-
de.

Sr. Presidente, mais uma vez, meus cumpri-
mentos ao Sr. Antonio Carlos Magalhães pelo pro-
nunciamento de ontem. Meus cumprimentos à TV
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Cultura e ao Programa Roda Viva, que realmente é
um grande programa. Mas ontem era um dia que me-
recia mais, não com relação ao Sr. Antonio Carlos,
porque ele fez a sua parte. Mas os jornalistas, brilhan-
tes, competentes, sérios, íntegros e capazes que são,
não estavam num dia muito inspirado.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Pedro Si-
mon, o Sr. Carlos Patrocínio, 2º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu-
pada pelo Sr. Ademir Andrade, 2º Vi-
ce-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Não
há mais oradores inscritos.

Os Srs. Senadores Lúcio Alcântara, Luiz Este-
vão, Iris Rezende, Casildo Maldaner, Jorge Bornhau-
sen, Silva Júnior e Pedro Simon enviaram discursos à
Mesa para serem publicados na forma do disposto no
art. 203 do Regimento Interno.

S. Exªs. serão atendidos.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Sr.

Presidente, Srªs e Srs. Senadores, dois fatos recente-
mente ocorridos vieram nos lembrar de nosso passa-
do recente e nos permitiram fazer algumas reflexões.
Refiro-me aos episódios da nomeação frustrada do
Delegado João Batista Campelo para o cargo de Dire-
tor-Geral da Polícia Federal e do falecimento do reve-
rendo Jaime Wright, bravo combatente dos arbítrios
do regime militar.

Em relação ao primeiro episódio, sem entrar-
mos na análise dos equívocos de diferentes nature-
zas que o cercaram, pôde-se, entretanto, constatar o
quão vivas ainda estão na sociedade brasileira as
marcas do confronto político-ideológico que a dividiu
há trinta anos. O repúdio manifestado por importantes
segmentos da sociedade mostrou que não se pode
confundir tolerância com esquecimento.

Quanto à morte do reverendo Jaime Wright,
exemplo daqueles que combateram o “bom comba-
te”, não no sentido ideológico, mas no sentido ético,
apesar dos necrológios da imprensa e dos pronuncia-
mentos de alguns políticos, pôde-se constatar, por
outro lado, uma certa indiferença da sociedade. Não
houve nas manifestações de pesar a mesma ênfase
daquelas de repúdio ao nome do Delegado Campelo.

Sem incorrer em maniqueísmos, será que não
podemos ver na reação aos fatos uma demonstração
do julgamento que fazemos em relação à nossa pró-
pria história? Será que somos, afinal, como querem
alguns, uma sociedade que não cultua seus heróis?

Considero, Srªs e Srs. Senadores, que esse cul-
to é indispensável à formação dos sentimentos de
auto-estima e de confiança, fundamentais na trans-
formação dos povos em cidadãos e dos países em
nações. Assim, ocupo, hoje, esta Tribuna para lem-
brar um pouco da trajetória de Jaime Wright, cuja luta
não deve ser esquecida e justifica sua inclusão entre
os cidadãos que contribuíram, por meio de suas
obras e de suas vidas, para o projeto, ainda em curso,
de construção de uma sociedade capaz de acolher as
diversidades e singularidades do povo brasileiro.

Morto de infarto há um mês, Jaime Nelson
Wright nasceu em Curitiba, em 12 de julho de 1927.
Estudou teologia e foi ordenado pastor pela Igreja
Presbiteriana dos Estados Unidos, em 1950. Voltou
para o Brasil para trabalhar como missionário da Mis-
são Presbiteriana do Brasil Central, cuja secretaria
exerceu por cerca de dez anos. Nessa condição, cou-
be-lhe dar destinação ao patrimônio da Missão quan-
do a Igreja Presbiteriana do Brasil assumiu as igrejas
que estavam sob seus cuidados.

A Missão tinha propriedades agrícolas na
região do médio São Francisco, município de
Bom Jesus da Lapa. Essas propriedades foram
doadas às noventa e duas famílias que as ocu-
pavam, numa espécie de projeto pioneiro de re-
forma agrária, onde está hoje o município de
Sítio do Mato. Na Chapada Diamantina, além
da atividade quase sempre heróica e pioneira
de pregador do Evangelho, como pastor das
igrejas de Wagner e Caitité, foi diretor, por dez
anos, do Instituto Ponte Nova, na cidade de
Wagner.

Com o objetivo de desvendar as condições
em que foi mor to seu irmão Paulo Wright, du-
rante a ditadura militar, aproximou-se de outras
lideranças cristãs e passou a consolar famílias
de presos políticos tor turados e mortos, e a en-
viar ao exterior denúncias que os jornais brasi-
leiros, censurados, não publicavam.

No início da década de 80, o pastor teve
sua missão mais difícil. Levar secretamente
cerca de 500 rolos de microfilmes do trabalho
Brasil: Nunca Mais para Genebra. A pesquisa,
que conseguiu reunir quase 1 milhão de pági-
nas de documentos oficiais sobre perseguidos
políticos, ainda era inédita no País. Wright e o
Cardeal dom Paulo Evaristo Arns, organizado-
res do projeto, queriam deixar uma cópia em lu-
gar seguro. A missão foi um sucesso. Ao ser lan-
çado no Brasil, em 1985, o livro causou um im-
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pacto tão grande que permaneceu 91 semanas na lis-
ta dos mais vendidos. Brasil: Nunca Mais reuniu a
mais completa coleção de documentos sobre a re-
pressão política no País, com depoimentos de vítimas
da tortura e listas com nomes de carrascos, e é, até
hoje, referência histórica na matéria. Quando se co-
nhece as condições em que foram feitas as investiga-
ções que resultaram no livro, é difícil imaginar o proje-
to sem ligá-lo à incrível coragem e capacidade de tra-
balho do Rev. Jaime, que, literalmente, remexeu os
porões da ditadura. O pastor encarregou-se, também,
da tradução do livro para o inglês.

De julho de 1987 a julho de 1993, o Rev. Jaime
foi Secretário-Geral da Igreja Presbiteriana Unida do
Brasil, para a qual acabou indo, por problemas com
sua igreja de origem; problemas, por sinal, decorren-
tes de sua condenação ao regime político brasileiro
vigente à época.

Era também formado em Jornalismo, o que, so-
mado à sua condição de respeitado pastor, tornava-o
freqüentemente solicitado a pronunciar-se, na grande
imprensa, em nome da comunidade evangélica, o
que fazia com muito brilho e autoridade.

Há onze anos mudou-se para Vitória. Até recen-
temente, exerceu a presidência da Fundação Samu-
el, entidade de promoção social com sede em São
Paulo. Membro da Secretaria Nacional dos Direitos
Humanos, deixou o posto em protesto pela promoção
de um general acusado de torturar presos políticos.
Wright era casado com Alma Cole, com quem teve
cinco filhos. De acordo com informações de sua filha
Anita, o pastor levantou-se, no dia 29 de maio, com
fortes dores no peito e em seguida sofreu um infarto.
Morreu por volta das 6h30, no apartamento onde vi-
via. Foi enterrado no Cemitério Jardim da Paz, em
Serra, município da Grande Vitória.

Uma das primeiras pessoas avisadas sobre a
morte foi o Cardeal Arns, hoje aposentado. “Perdi um
amigo, irmão, companheiro, verdadeiro ‘bispo auxiliar’
para a defesa dos direitos humanos”, disse.

Na verdade, Srªs e Srs. Senadores, perdemos,
todos, um amigo, irmão e companheiro. Embora não
soframos mais os constrangimentos dos perseguidos
políticos, era reconfortante contarmos com o “bispo”,
a quem poderíamos nos “queixar”. A Nação brasileira
deve vestir seu luto mais fechado porque perdeu um
filho cuja vida sempre foi, acima de tudo, uma declara-
ção de amor à Pátria.

Muito obrigado.
O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB – DF) – Sr. Presi-

dente, Srªs e Srs. Senadores, a recente notícia de que

400 cópias do novo episódio de Guerra nas Estrelas
pagaram tão somente 1 mil e noventa reais para en-
trar no Brasil, recoloca a questão do “dumping cultu-
ral” sofrido pelo cinema nacional.

Nossa balança comercial é desproporcional-
mente deficitária nesse ramo da indústria do entrete-
nimento, a qual, como todos sabemos, forma ao lado
da microeletrônica e da biotecnologia entre os negó-
cios que dominarão a economia globalizada no próxi-
mo milênio.

O Brasil está gastando por ano 680 milhões de
dólares na importação de produtos audiovisuais (em
sua esmagadora maioria, filmes para o cinema e a TV
provenientes dos Estados Unidos); em contrapartida,
exportamos apenas 40 milhões de dólares, a mesma
quantia arrecadada apenas na estréia de Star Wars
em seu país de origem!

Enquanto isso, a nova safra de produções do ci-
nema brasileiro, possibilitada pelos incentivos da Lei
do Audiovisual, responsável por sucessos internacio-
nais como Central do Brasil, essa nova safra, repito
(nada menos de 35 filmes), está, em sua quase totali-
dade, encalhada. Isso mesmo, encalhada pelas dis-
torções que hoje imperam nos canais de distribuição
e exibição. Mais que distorção, Sr. Presidente, esta-
mos diante de contravenção, de puro e simples des-
respeito à lei, já que os exibidores são obrigados a
passar filmes nacionais durante, no mínimo, 49 dias
do ano. Um daqueles melancólicos casos de “lei que
não pegou”...

Como disse há pouco, a Lei do Audiovisual é
útil, é avançada, é oportuna, mas cobre apenas uma
etapa do processo indústria cinematográfica: a produ-
ção. Se os ilustres pares me permitem o paralelo com
outros segmentos econômicos, assim como muitos
produtos físicos perecem se não consumidos, os ar-
tefatos culturais são assassinados quando impedidos
de chegar ao público. E, com eles, vai morrendo um
pouco, a cada dia, nosso sentido de identidade espiri-
tual e artística enquanto povo e enquanto nação.

A longo prazo, como ocorre em qualquer ou-
tro ramo da indústria, os saltos qualitativos, para
se consolidarem e difundirem seu exemplo, impon-
do, afinal, a reformulação de velhos paradigmas e
a consagração de novos caminhos, precisam ser
precedidos de um longo acúmulo quantitativo. Essa
perspectiva jamais se materializará enquanto nos li-
mitarmos a render merecidas homenagens a exce-
ções Central do Brasil, de Walter Salles, ou Orfeu,
de Cacá Diegues, mas continuarmos ignorando o
destino de dezenas de outros trabalhos que jamais ve-
rão a luz, não serão bafejados pelo calor dos aplausos
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do público, nem sequer dissecados pelo bisturi da crí-
tica. Repito: seguirão fadados a ser não-filmes, a
exemplo das “impessoas” do romance 1984, a utopia
totalitária de George Orwell.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nestes
tempos de globalização, a arena da cultura de massa
reflete as mesmas contradições presentes no conjunto
das relações econômicas internacionais. Países desen-
volvidos, como os Estados Unidos e a União Européia
condenam veementemente quaisquer veleidades de
proteger a agricultura ou a indústria doméstica por parte
das nações em desenvolvimento, ao mesmo tempo que
subsidiam suas próprias exportações e erguem uma
pletora de barreiras não-tarifárias em torno de seus
respectivos mercados.

Desde sempre, Washington estimula, defende e
promove os interesses de Hollywood, ciente de sua im-
portância estratégica não só para a disseminação dos
valores do American way of life ao redor do planeta,
mas também para a geração de divisas e multimilionári-
as oportunidades de negócios. Registre-se, a propósito,
que o Tesouro americano financia a expansão internaci-
onal das cadeias distribuidoras dos Estados Unidos a
juros de apenas 2% para a construção de novas e
modernas salas de projeção.

Precisamos parar de engolir sofismas
pré-fabricados que nos induzem a confundir moderni-
dade com ingenuidade. Não se trata, portanto, de assu-
mir nenhuma atitude xenófoba, de repúdio tacanho à
cultura estrangeira, mas de, simplesmente, despertar
para o imperativo da valorização de nossa própria cultu-
ra como supremo patrimônio nacional, tal como já vem
fazendo países tão díspares como a França, a China ou
o Irã, que tomam uma série de medidas legais para im-
pedir que a abertura indiscriminada às importações de
“pacotes”, na proporção de um sucesso de bilheteria
para meia dúzia ou mais de produtos ordinários, sufo-
que suas respectivas cinematografias. Afinal, não é
apenas de valores culturais abstratos de que estamos
falando, mas também de geração de empregos, de
renda, de receita tributária, de consolidação de um ri-
goroso mercado interno.

De mais a mais, Srªs e Srs. Senadores, não nos
iludamos: no mundo inteiro, a onda homogeneizadora
da globalização, com nítidos sobretons made in USA,
estimula como necessário contraponto e medida de
equilíbrio o resgate de particularismos e a reafirma-
ção de especificidades.

Foi pensando em alternativas para transformar
a atual realidade que apresentei projeto de lei desti-
nando 5% da bilheteria de filmes estrangeiros ao fi-
nanciamento de produções nacionais. Tenho, porém,

plena consciência de que devemos avançar ainda
mais na união de todas as bancadas do Congresso
Nacional em torno do efetivo cumprimento e do forta-
lecimento da lei que estabelece um mínimo de dias de
exibição para filmes brasileiros, bem como de novas
iniciativas que elevem as taxas de importação sobre
produções estrangeiras.

É um bom combate que a cultura brasileira e a
indústria cinematográfica nacional esperam nos ver
travar em prol da nossa auto-estima, da reflexão so-
bre nossas raízes e opções e também de nosso de-
senvolvimento.

Muito obrigado.
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Sr. Pre-

sidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo com imensa
tristeza a tribuna para registrar o falecimento de um
dos mais importantes personagens da vida política
de Goiás. Morreu na manhã de quinta-feira, 24 de
junho, no Município de Rio Verde (GO), o ex-Depu-
tado Iron Nascimento, expressiva liderança do
PMDB que ocupou diversas funções na atividade
pública, sempre em defesa dos interesses maiores
de Goiás, do Brasil e de nosso povo.

Faço este registro movido, sobretudo, pela emo-
ção. Iron Nascimento, muito mais do que um compa-
nheiro de partido, era um fraternal amigo. Dele guar-
darei inúmeras lembranças, principalmente de seu
profundo senso humanista, de sua dedicação às cau-
sas sociais, de sua extrema bondade e companheiris-
mo.

A morte de Iron Nascimento representa uma
grande perda para nosso estado e nosso País. Inte-
grante de uma família com forte tradição no Municí-
pio de Rio Verde, ele herdou a inegável vocação
para a política, que soube exercitar a partir dos pre-
ceitos da honestidade e da busca incessante da jus-
tiça social.

Nasceu em 1938. Começou sua trajetória polí-
tica sendo eleito vereador por Rio Verde em duas
oportunidades. Em seguida, por voto popular, che-
gou ao comando da Prefeitura. No período de 1991
a 1994 desempenhou o mandato de deputado esta-
dual, constituindo-se num dos principais nomes do
Parlamento goiano.

Tive a honra de tê-lo como secretário da Cultu-
ra no primeiro governo que realizei em Goiás. Iron
Nascimento foi ainda diretor da extinta Companhia
de Financiamento da Produção e diretor financeiro
da Centrais Elétricas de Goiás (CELG), onde exer-
ceu o seu último cargo público.

Homem de idéias claras e definidas, Iron Nas-
cimento durante toda a sua trajetória constituiu-se
numa voz marcante na defesa do desenvolvimento
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de Goiás, sempre lutando pela modernização do es-
tado e pelo fortalecimento de sua economia. Com po-
sições firmes, soube expressar seu pensamento com
renovado entusiasmo político, valorizando o debate e
buscando alternativas positivas na direção da prospe-
ridade.

Iron Nascimento, dessa forma, inscreveu eter-
namente seu nome na vida de Goiás e será reverenci-
ado como uma personalidade que ofereceu contribui-
ções significativas para que o estado alcançasse os
elevados níveis de crescimento verificados nos últi-
mos anos.

Rio Verde e todo o Estado de Goiás choram
neste momento a perda de seu ilustre filho. Aqui, no
Senado da República, prestamos esta justa homena-
gem a Iron Nascimento, um homem sinônimo de bon-
dade, de fé e de esperança.

O SR.CASILDO MALDANER (PMDB – SC) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, advogados de
toda a Região Sul estarão reunidos, no período de 30
de junho a 3 de julho próximo, na cidade de Joinville,
na XIII Conferência dos Advogados Catarinenses.

O conclave, que faço questão de trazer ao conheci-
mento da Casa, configura-se já como o maior evento jurí-
dico do ano na região, em virtude da relevância dos as-
suntos que estarão em pauta e do brilho excepcional dos
conferencistas que nele marcarão presença.

Com seu início marcado para o último dia do
corrente mês, o congresso terá lugar no Centreventos
Cao Hansen, da hospitaleira cidade catarinense de
Joinville. Para a Seccional da Ordem dos Advogados
do Brasil de Santa Catarina, essa edição do já tradici-
onal encontro marcará “uma oportunidade para pro-
mover o esforço de recuperação da cidadania, sob a
égide do Direito e da Justiça”.

O tema escolhido para a XIII Conferência dos
Advogados Catarinenses foi “A Advocacia no século
XXI”. Em torno desse tema geral, advogados e outros
profissionais da área vão travar as discussões que ser-
virão para ampliar seus conhecimentos, deixando-os
mais preparados, do ponto de vista teórico e profissio-
nal, para reassumir a liderança na luta pela afirmação
dos valores da cidadania, correspondendo, assim,
àquilo que a sociedade brasileira espera de cada ad-
vogado e da categoria em seu conjunto.

Na opinião da Seccional da OAB de Santa Cata-
rina, o cenário deste final de século apresenta-se
“desconfortante” para a cidadania brasileira, haja vis-
ta “o desequilíbrio de valores, a redução das expecta-
tivas, a frustração dos objetivos, a desarmonia e a de-
sorientação”.

A temática apresentada pelos organizadores da
Conferência, a partir do tema geral “A OAB e a Advoca-
cia no século XXI”, engloba, de forma ampla, os assun-
tos que afetam o advogado no seu dia-a-dia. Serão
abordados, entre outros tópicos, organização e admi-
nistração de um escritório de advocacia, ensino jurídico,
atividade forense do advogado em Santa Catarina, no-
vas perspectivas para a advocacia, a OAB e a proteção
dos valores democráticos e a indispensabilidade do ad-
vogado na administração da Justiça.

Esses tópicos permitirão o debate das profundas
mudanças operadas na Justiça, bem como os reflexos
dessas mudanças sobre a atividade advocatícia. Com
essa seleção de assuntos, os organizadores da XIII
Conferência dos Advogados Catarinenses lograram ga-
rantir uma ampla pauta de assuntos do interesse da
classe a até mesmo da sociedade civil.

No entanto, Sr.Presidente, Srªs e Srs.Senadores,
o grande conclave dos advogados catarinenses não se
limitará aos debates de cunho técnico-profissional e po-
lítico-social. Paralelamente ao evento, será realizada
uma feira de produtos e serviços voltados para o público
específico lá presente. Nessa feira, estarão expondo e
promovendo seus negócios empresas que tradicional-
mente fornecem os mais diversos equipamentos para
escritórios de advocacia.

Estará presente, ainda, na XIII Conferência dos
Advogados Catarinenses, a Caixa de Assistência dos
Advogados (CAASC). No evento, a Caixa de Assis-
tência estará disponibilizando a completa gama dos
serviços que, quotidianamente, oferece aos advoga-
dos, entre os quais devem ser destacados os de livra-
ria, farmácia, planos de saúde, de aposentadoria e de
seguros, entre outros.

Mas a principal garantia de que o evento reves-
tir-se-á de invulgar brilho está na numerosa presença
de ilustres juristas, que já confirmaram sua ida a Joinvil-
le.Entre esses luminares da Ciência do Direito que mar-
carão presença no conclave dos advogados catarinen-
ses estão Rubens Approbato Machado, Cláudia Lima
Marques, José Roberto Batochio, Antônio Nabor Areias
Bulhões, Paulo Lopo Saraiva, Paulo Bonavides, Maria
Helena Diniz, Adilson Gurgel de Castro, Evandro Lins e
Silva e Roberto Rosas.

Sr. Presidente, a Seccional da OAB do Estado
de Santa Catarina destaca-se como uma instituição
dinâmica e sintonizada com o tempo presente. Seu
esforço de preparação para a chegada do terceiro mi-
lênio passa pela reafirmação de valores como a ética
e pela pertinaz busca de solidificação de sua políti-
ca organizacional, por meio de medidas como a in-
teriorização dos serviços e o enxugamento da sec-
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cional, a fim de adaptá-la à nova realidade financeira
e administrativa. Essa é a estratégia da OAB catari-
nense para enfrentar os desafios que a esperam, com
objetividade, transparência e tranqüilidade.

A OAB/SC conta, atualmente, com cerca de 13 mil
e 500 profissionais inscritos em seus quadros, e é cons-
tituída por 39 Subseções. A maioria dessas Subseções
dispõe de completa infra-estrutura – inclusive sedes
próprias – e todas elas prestam importante serviço de
apoio para os advogados de todo o Estado.

A Seccional da OAB em meu Estado tem, hoje,
na sua presidência, o Dr. Jefferson Luís Kravchychyn,
um advogado com enorme capacidade de realização
e que acumula já uma grande experiência de militân-
cia nas entidades da categoria.Quando presidente da
Caixa de Assistência dos Advogados, cargo que exer-
ceu ao longo de duas gestões, logrou implantar, de
forma pioneira, o primeiro Instituto Assistencial dos
Advogados, entidade que se destina a cuidar da se-
guridade dos profissionais do Direito.

Entre as muitas prioridades de trabalho da Sec-
cional catarinense, destacam-se o fortalecimento do
Exame de Ordem e o melhor fluxo das atividades do
Tribunal de Ética e Disciplina, de forma a garantir agili-
dade aos trâmites processuais. Também na ordem do
dia da OAB/SC está o chamamento aos profissionais
inscritos para que tenham maior participação na bus-
ca de soluções para os problemas da categoria, o em-
penho pelas causas dos advogados e a enfática insis-
tência junto aos órgãos do Judiciário por medidas de
apoio ao exercício profissional. Nas palavras do pró-
prio presidente da Seccional, Dr. Jefferson Luís
Kravchychyn, a intenção da instituição é “fortalecer e
ampliar as parcerias no enfrentamento dos proble-
mas do advogado”.

A diretoria da OAB/SC tem também reivindica-
ções específicas junto aos Poderes Legislativo, Exe-
cutivo e Judiciário, sempre com o objetivo de reduzir o
acúmulo de processos em todas as instâncias da Jus-
tiça e, assim, garantir maior celeridade processual,
tendo em conta que a presteza na prestação jurisdici-
onal é um direito das partes. Entre essas reivindica-
ções, cabe ressaltar o pleito pela criação dos cargos
de juízes substitutos, para que existam dois juízes por
vara, e também o preenchimento dos cargos vagos
de serventuários. Com o mesmo objetivo e no âmbito
da Justiça Federal, a OAB/SC tem postulado – já com
algum sucesso – a instalação de varas federais no in-
terior do Estado, bem como a abertura de concurso
para novos juízes.

O trabalho conjunto e bem sintonizado da Secci-
onal catarinense da OAB e da Caixa de Assistência

dos Advogados vem garantindo inúmeras vantagens
aos profissionais inscritos, como plano de saúde pró-
prio, instituto de aposentadoria, clínicas médicas e
odontológicas, livrarias em todos os pontos do Estado,
farmácia, ambulância própria, convênios em todo o
Estado, seguro de vida embutido na anuidade e comer-
cialização de medicamentos e livros a preço de custo e
com entrega gratuita em todo o território catarinense.

Sr. Presidente, como se pode perceber, a Secci-
onal da Ordem dos Advogados do Brasil em Santa
Catarina é uma instituição moderna, arrojada e de de-
nodada atuação na defesa das causas de interesse
da categoria.A XIII Conferência dos Advogados Cata-
rinenses, a realizar-se nos dias 30 deste mês a 3 de
julho, em Joinville, é mais uma prova da capacidade
de realização dessa entidade, que conta com toda a
nossa simpatia.

Temos absoluta certeza de que esse evento ha-
verá de se revestir de grande brilho. Os benefícios
que advirão da discussão altamente qualificada terão
repercussão não apenas na atividade profissional
dos advogados que participarem do conclave, mas
também, por via indireta, na vida da comunidade ca-
tarinense.

Por esses motivos, não poderia deixar de trazer
ao conhecimento da Casa a próxima realização da
XIII Conferência dos Advogados Catarinenses.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC) – Sr.

Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é com muita honra
que venho hoje à tribuna desta Casa para prestar
uma homenagem à memória de Louis Braille, um
benfeitor da humanidade, principalmente dos defici-
entes visuais do mundo inteiro.

Neste ano de 1999, nos cinco continentes, as
pessoas cegas estão prestando reverência ao centé-
simo nonagésimo aniversário de Louis Braille, que um
dia conseguiu abrir, lá no final da escuridão, uma pe-
quena claridade para milhões de portadores de defi-
ciência visual.

Até então, os que não podiam ver tinham como
companhia a solidão, o silêncio, o preconceito, o des-
prezo e a marginalidade. O Sistema Braille conseguiu
não só superar essas injustiças mas trazer para a vida
social milhões de pessoas, dando-lhes novas espe-
ranças, novas perspectivas e novas forças para en-
frentarem com mais determinação a severidade dos
contratempos da vida.

Sr. Presidente, todos nós temos motivos muito
fortes para nos orgulhar, prestar nossa homenagem
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e respeitar esse homem que dedicou quase toda a
sua rápida vida terrena para fazer o bem ao próximo.

Louis Braille, de origem francesa, nascido em
Coupvray, perto de Paris, inventor do alfabeto que
tem o seu nome, viveu pouco. Sua morte aconteceu
dois dias após completar quarenta e três anos, em 06
de janeiro de 1852.

Aos três anos de idade, perdeu a visão em con-
seqüência de um acidente seguido de oftalmia. Em
Paris, com uma bolsa de estudos, cursou o Instituto
Nacional para Jovens Cegos, onde tornou-se profes-
sor após os seus estudos.

Ainda estudante, com apenas 15 anos, criou,
em 1824, um sistema de escrita em relevo que utiliza
pontos e traços. Tudo isso aconteceu quando tomou
conhecimento de um sistema de escrita inventado por
um capitão chamado Charles Barbier de la Serre, que
ficara cego na Palestina e usava seu sistema de escri-
ta para fazer transmissões noturnas durante campa-
nhas militares. Louis Braille modificou o seu método e
tornou-o mais eficaz. Conseguiu diminuir os pontos
em relevo grupados de 12 em 12 e que formavam 36
combinações, para 6 pontos e 63 combinações. O re-
sultado do seu trabalho foi publicado em 1829 e mais
tarde, em 1837, fruto de pesquisas bem mais avança-
das, surgiu uma nova versão bem mais elaborada.

Braille criou um alfabeto, sinais de pontuação,
algarismos, e um sistema para escrever música.
Aliás, é importante ressaltar também o seu brilhantis-
mo como organista e violoncelista.

No alfabeto Braille, os numerais correspondem
às letras A e J. O texto é lido com a mão direita, en-
quanto a esquerda inicia nova linha de leitura.

Para escrever a mão, devem ser feitas perfura-
ções no papel com um estilete, da direita para a es-
querda. Ao ser virada a página, os sinais são lidos da
esquerda para a direita.

O sistema inventado por Braille custou a ser acei-
to mas pouco a pouco foi sendo divulgado e adotado.
Em 1854, dois anos após sua morte, apesar de já ter
demonstrado grande eficácia após inúmeras aplica-
ções, foi oficialmente aceito pela sua antiga escola.
Assim, demonstrando sua incontestável eficiência, o
código Braille expandiu-se pelo mundo afora, sendo
adotado para todas as línguas escritas.

Hoje, em plena era digital, a herança deixada
por Louis Braille torna-se cada vez mais aperfeiçoa-
da. Os computadores já conseguem realizar verdade-
iros milagres na produção de livros em Braille. Com
avançada tecnologia de precisão, conseguem tradu-
zir com perfeição o cartões do código, e com matérias
primas sofisticadas, editam um acervo considerável

de livros e documentos que beneficiam cada vez mais
os deficientes visuais.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a União
Brasileira de Cegos (UBC), entidade que congrega as
mais importantes e representativas instituições de ce-
gos do Brasil, afiliada à União Mundial de Cegos
(UMC), e à União Latino-Americana de Cegos
(ULAC), em ofício endereçado ao meu Gabinete, soli-
citou-me a gentileza de prestar, no plenário desta
Casa, homenagem pelos 190 anos do nascimento de
Louis Braille e pela grandeza de sua obra. Confesso
que o fiz de maneira singela e com grande emoção
pois trata-se de um personagem cuja vida, apesar de
curta, foi exemplar.

Inegavelmente, Louis Braille ocupa lugar de
honra na galeria dos grandes homens que deixaram
marcas profundas na história da humanidade. Portan-
to, os que nasceram sob o signo da solidariedade,
sempre estiveram acima da inveja, da infâmia, da in-
competência, da ganância, do egoísmo, da maldade,
da mentira e da falsidade que infelizmente são as ca-
tegorias mais comuns e mais nefastas que encontra-
mos na vida social.

Tenho plena certeza de que quase todos os bra-
sileiros também se curvam neste momento para reve-
renciar a memória desse grande homem que não se
deixou abater pela deficiência que o privou, durante
quase toda a sua existência, de contemplar a beleza
das cores da vida.

Era o que eu tinha a dizer.

Muito obrigado.

O SR. SILVA JÚNIOR (PMDB – PB) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, em função da minha
posse já quase ao final da primeira metade desta
Sessão Legislativa, dediquei alguns dias à pesquisa e
à leitura para inteirar-me dos trabalhos até aqui reali-
zados.

Li, que nos últimos meses ganhou corpo o deba-
te sobre a desestatização do sistema Eletrobrás, com
destaque para o processo de cisão e privatização da
Chesf, a quase sexagenária Companhia Hidrelétrica
do São Francisco.

Uma busca no sistema de informações legislati-
vas do Senado levou-me a destacar os temas rio São
Francisco, Nordeste, seca, como campeões em refe-
rência. Não poderia ser diferente. Os assuntos são
tão antigos quanto repetitivos, quase lugar comum.

Fui a 1995, quando a questão da privatização
da CHESF começava a ser discutida, ante a anuncia-
da decisão do governo federal de deflagrar proces-
so licitatório com objetivo de contratar empresa
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de consultoria para realizar a tarefa de definir os crité-
rios de privatização.

A imprensa nordestina anunciava: “A privatiza-
ção da Companhia Hidrelétrica do São Francisco está
sendo planejada à revelia dos líderes políticos do
Nordeste, de concessionárias estaduais, etc.” Várias
foram as manifestações, emitidas das tribunas do Se-
nado e da Câmara por parlamentares de todas as ma-
tizes partidárias, contrárias a privatização. Umas in-
flamadas, outras moderadas, mas com idêntica indig-
nação.

O curioso é que, depois de quase cinco anos do
anúncio do início do processo para a definição dos
critérios da privatização, hoje, felizmente, o governo
anuncia a sua revisão levando em conta as manifesta-
ções contra a privatização da CHESF.

Mas, continuando a minha pesquisa, retrocedi
um pouco no tempo e cheguei a um passado não mui-
to remoto.

Na sessão do Senado do dia 9 de agosto de
1971, o Presidente Carlos Lindemberg concedeu a
palavra ao nobre senador Wilson Campos. O ilustre
orador tratava, com muita propriedade e conhecimen-
to de causa, da economia nordestina e da importân-
cia do rio São Francisco naquele contexto.

Referia-se naquela tarde à vazante do rio São
Francisco – a maior dos últimos sessenta anos – que
estava alarmando as populações ribeirinhas, dificul-
tado o transporte fluvial de que não podia prescindir a
atividade econômica regional. O fenômeno natural
gerava a incerteza de produzir e não poder escoar.
Com certeza, justificavam-se as preocupações do
parlamentar, posto que o rio servia como via de mais
de 1 300 quilômetros de transporte barato, eficiente,
de pessoas e mercadorias.

Como se vê, não mudou muito, até hoje a eco-
nomia nordestina vive incertezas. O nordestino, no-
tadamente o sertanejo, tem sobrevivido a um custo
muito alto e com pesadas baixas a este drama.

Dizia Wilson Campos que Inácio Bonfim, bar-
ranqueiro, antigo morador da região e um dos primei-
ros habitantes de Petrolina, havia colhido registros
das vazantes do rio: “O ciclo das vazantes do São
Francisco é um fenômeno natural imprevisível. Não
obedece a uma exata cronologia. Surgem as vazan-
tes inesperadamente, repetindo-se em períodos cur-
tos, ou meio século depois. É o que se verifica das
vazantes de 1845 para 1857, doze anos depois; de
1857 para 1916, com cinqüenta e nove anos de inter-
valo; de 1916 para 1971, 55 anos depois.”

Decerto o problema é antigo, continuava o ora-
dor. “Não podemos acusar os últimos governos por
descurá-lo, mesmo porque, nos últimos vinte e cinco

anos, muito se fez pelo rio e suas populações ribeiri-
nhas, no que tange ao aproveitamento hidrelétrico, à
navegação e à irrigação.”

É, realmente, não faltavam órgãos oficiais para
fomentar o desenvolvimento na região do São Fran-
cisco: na geração de energia elétrica, Furnas, Três
Marias e a Chesf; no planejamento, a Sudene; na irri-
gação e agroindústria, a Superintendência do Vale
do São Francisco; na navegação, a Companhia de
Navegação do São Francisco; e, finalmente, a Com-
panhia de Desenvolvimento Econômico do São
Francisco, que à época criava infra-estrutura para o
desenvolvimento do complexo agroindustrial Petroli-
na/Juazeiro.

Na oportunidade o nobre orador preconizava
soluções apontadas por técnicos de áreas não-go-
vernamentais convidados a opinar.

Dentre as soluções, destacavam-se o urgente
reflorestamento, para inibir secas periódicas e a im-
plantação de canais, para perenização de alguns
afluentes, a fim de evitar a desertificação do sertão
pernambucano, bem como a abolição de grandes
barragens para reduzir as perdas de água por eva-
poração.

Ressaltavam, ainda, um ponto mais diretamen-
te ligado ao binômio energia – irrigação: diziam eles
(os técnicos) que “o potencial energético do rio São
Francisco encontra no potencial de fertilidade dos
solos sertanejos a complementação ideal para a rea-
lização de projetos grandiosos e da importância de
preservar o caudal do rio, de modo a mantê-lo regu-
larizado no curso dos anos, reduzindo ao máximo as
influências prejudiciais dos ciclos das secas. E, para
isto, era imprescindível que se iniciasse as obras de
construção da Barragem de Sobradinho.”

Continuei a leitura do discurso do Sr. Wilson
Campos e, aqui, abro um pequeno parêntese para
render as minhas homenagens ao ilustre ex-parla-
mentar, pai do nosso querido Colega Carlos Wilson,
pela abalisada peça que muito me ensinou e que me
inspira neste instante.

O parlamentar fazia o registro de que o Presiden-
te Médici, em 1970 (ou seja, um ano antes daquele
pronunciamento), ao abrir frentes de trabalho para ma-
tar a fome das populações sertanejas durante a seca
que se abatia sobre a região, disse incisivamente, ante
o drama brutal: O Nordeste vai mudar.

O registro provocou a intervenção do saudoso
Senador Rui Carneiro, com assentimento do orador.

Disse o representante paraibano, homem de
oposição filiado ao antigo MDB, concordando em
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parte com o orador: “... uma das esperanças do Nor-
deste é precisamente o desenvolvimento, em toda a
sua plenitude, da região do São Francisco, e tudo está
prenunciando isto. Com a Suvale, todos nós estamos
cheios desta esperança e não vamos perdê-la, por-
que nós do Nordeste vivemos de esperança e temos
que chegar aos nossos objetivos através de gerações
e gerações.”

Ao finalizar, Rui Carneiro lembrava que o Sena-
dor Ruy Santos, Líder do Governo, em intervenção
anterior, fez, de sua tribuna apelos a diferentes autori-
dades e, infelizmente, não haviam ainda tomadas pro-
vidências (as de amenizar as dificuldades de navega-
ção).Recomendava então, Rui Carneiro, que o orador
apelasse diretamente ao Presidente Médici, a quem
tinha feito referência nos seus propósitos de salvar o
Nordeste.

Sutilezas de oposição aparte, ao que parece
deu certo. Pelo menos como conhecemos hoje a bar-
ragem de Sobradinho regula as vazões do rio São
Francisco, ação reclamada por Wilson Campos à
época.

Outra passagem do discurso que mereceu a mi-
nha atenção, traduz um sentimento de desarmonia na
discussão do assunto focalizado pelo Senador Wilson
Campos, o da vazante do rio São Francisco. Primeiro,
porque o orador no longo pronunciamento, não mere-
ceu solidariedade ou apoio de integrantes de bancadas
de outras regiões, como se o problema trazido ao deba-
te não fosse repercutir na economia do País como todo.
Exceção seja feita ao Líder do Governo, Eurico Resen-
de, do Espírito Santo, que por sua vez manifestou a
certeza que o governo (que representava no Senado)
iria tomar providências.

O que constatamos também naquele discurso, é
que o chamado rio da integração nacional, por onde
corre, o aproveitamento das suas potencialidades é
planejado à exaustão, sem a preocupação com o inte-
resse regional.

Não vi, e não vejo hoje também, por exemplo, o
mesmo empenho de outras bancadas pelo projeto da
transposição das águas do rio São Francisco. Prático
que sou por natureza, aprendi a não repetir o óbvio,
mas certo é quem tem as águas não faz força para re-
parti-las.

Ao contrário dos ensinamentos do Santo que
empresta o nome ao rio, a discórdia está havendo e
não se está querendo dividir o pão.

Cearenses, paraibanos e potiguares esperam
tanto que não mais rogam a São Francisco, mas a
Santa Rita, São Judas Tadeu ou a Santo Antônio, co-

nhecidos na crendice popular com os santos das cau-
sas impossíveis.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ao citar
partes do discurso que busquei nos anais desta Casa,
faço com o propósito de ilustrar o meu pronunciamento
e mostrar, como todos nós já sabemos, que os proble-
mas na região não são novos como já não eram em
1971. O que se verifica, a cada período, é tão-somente
o empobrecimento do Nordeste em relação as outras
regiões.

Passados mais de 27 anos o Nordeste não mu-
dou e viveu somente da esperança de dias melhores o
nosso saudoso Rui Carneiro, bem como o povo nor-
destino.

Quantas gerações serão ainda necessárias para
alterar este quadro?

Escreveu o ex-Senador Beni Veras em Brasil, um
país desigual (uma coletânea que objetiva chamar a
atenção para as desigualdades regionais entre nós):
“dentre as cinco regiões do País, o Nordeste é aquela
que apresenta os piores indicadores sociais e econô-
micos.”

Os gráficos e tabelas que apresenta em sua cole-
tânea, como ele tão bem define: “são testemunhas elo-
qüentes dessa situação de inferioridade relativa, cujos
efeitos não se restrigem à região, mas se espraiam pe-
las demais, ajudando a formar güetos e os dramas da
pobreza, miséria e exclusão social mais visíveis nas
grandes cidades do País.”

O jornal Folha de S. Paulo, na edição do último
dia 15, tratou desta questão sob o título “Tragédia Re-
gional”, dando a conhecer cálculos do economista
Márcio Pochmann, da Unicamp, demonstrando que a
diferença entre os PIBs per capita das regiões aumen-
tou 11 por cento entre 1988 e 1997, ao contrário dos
estudos que apontavam nos anos 80 de crescimento
mais acelerado das regiões mais pobres. O fato, na vi-
são do editorialista, ou seja, a tendência das desigual-
dades regionais, é um sério obstáculo a superação do
subdesenvolvimento no Brasil.

Como vimos, os índices econômicos no Brasil são
cíclicos como cíclicas são as vazantes do rio São Fran-
cisco. Não obstante as grandes potencialidades do País,
assim como as do São Francisco, não conseguimos atin-
gir o ritmo necessário para o nosso crescimento econô-
mico-social. Na analogia, o que difere é que no primeiro
caso estamos sujeitos aos ventos da imprevisível conjun-
tura econômica e financeira mundial, dependente que so-
mos (às vezes reféns) do capital externo; e, no segundo
caso, de que sempre teremos a certeza de que a seca,
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previsível, ainda que periodicamente, se abaterá so-
bre o Nordeste.

Como superar os efeitos do imediatismo da glo-
balização, da concorrência a todo custo, em regiões
como o Nordeste, que concentram enorme contin-
gente de populações miseráveis?

A inserção das nações em um mundo internacio-
nalizado econômica e financeiramente é realidade sem
retorno, sob pena do isolamento e do atraso e, isso, de-
finitivamente nós não queremos para o nosso País.

Entretanto, o mesmo propósito que não admite
que o país fique isolado e estancado econômica e so-
cialmente perante o mundo, deve ser entendido tam-
bém quando estendemos o olhar para a parcela mais
sofrida e desamparada do nosso Brasil: o povo nor-
destino.

E, nesse momento, Sr. Presidente, me recordo
de um artigo assinado pelo Presidente Fernando
Henrique Cardoso no qual ele se queixava das injusti-
ças e discriminações que os países em desenvolvi-
mento passavam dentro da economia internacionali-
zada e, ao refletir sobre a questão, questionei-me:
será que o mesmo lamento não caberia para o Nor-
deste brasileiro?

Srs. e Srªs Senadores, não será apenas com
frentes de trabalho que o povo nordestino será inseri-
do na ordem econômica brasileira e, por conseqüên-
cia, mundial.

As dificuldades que passa o Brasil no plano interna-
cional são verdadeiras, como também, lamentavelmente,
são as que o nordeste enfrenta no plano nacional.

Brasil tem um débito consigo mesmo e é muito
grande. Jamais superaremos os efeitos da chamada
economia moderna em regiões mais pobres, exclu-
dente por natureza, sem uma política séria, adequada
e consistente de desenvolvimento.

E, como disse, não podemos aceitar somente
as frentes de trabalho como o único quinhão de parti-
cipação dessa gente nos benefícios da globalização.
Estes brasileiros, historicamente à margem dos bene-
fícios do desenvolvimento, e a quem tem sido nega-
dos direitos básicos de cidadania como educação, sa-
úde e emprego. É muito pouco!

Sr. Presidente, não estou aqui a polemizar, mas
as demonstrações de unidade da bancada do nordes-
te no episódio da privatização da Chesf é um bom
exemplo de que podemos, também, enfrentar outras
questões de interesse dos estados de forma integrada
visando o bem comum da região como um todo.

A unidade produziu efeitos. O governo está pro-
videnciado a revisão do programa. No caso da
Chesf, passa-se a discutir a privatização preservan-
do a utilização da água para fins de irrigação, produ-

ção de alimentos, agricultura e consumo humano,
segundo palavras do Ministro das Minas e Energia,
Rodolpho Tourinho, durante oportuno debate promo-
vido no Senado pelas Comissões de Infraestrutura e
de Fiscalização e Controle, realizado no mês de abril
próximo passado. Além disso, anunciava também o
Sr. Ministro, que as usinas de Itaparica e Sobradinho,
bem como os respectivos reservatórios, não seriam
privatizadas, ficando sob o controle da Chesf, e que
as demais usinas da Companhia seriam privatizadas
sem cláusula de perpetuidade.

Menos mal, Sr. Presidente. O Governo federal
está sendo sensível ao apelo dos nordestinos. As
ações governamentais, como disse, devem guardar
certas peculiaridades regionais.

Não sou contra privatizações, até mesmo as
acho necessárias. Mas em certos setores o Estado
não poderia sair de forma tão precoce e, em outros,
manter-se presente. No mencionado debate, ficou
clara a importância da água no mundo de hoje, não
só para a geração de energia mas também, e princi-
palmente, para a produção agrícola e consumo hu-
mano. Estrategicamente, nações como os Estados
Unidos da América não abrem mão do controle esta-
tal das hidrelétricas, mantendo, assim, o poder sobre
as fontes de água doce em defesa e proteção do
bem comum.

Neste ponto, sou também contra a privatização
do setor de geração de energia hidrelétrica.

Os ilustres Senadores Teotônio Vilela Filho e
José Eduardo Dutra já consignaram nesta tribuna, que
não devemos encarar o Chesf como se fosse essenci-
almente uma empresa de geração e distribuição de
energia elétrica, com que também concordo.A CHESF
passou a ser, como disse o Senador José Eduardo Du-
tra, uma espécie de gestora do rio São Francisco e
suas unidades estão perfeitamente integradas e sin-
cronizadas às atividades agroindustrial da região.

Igualmente é de se indagar: teriam a mesma
preocupação os gestores privados? E a transposi-
ção das águas do rio São Francisco, será que abdi-
cariam de lucro para, pelo menos, matar a sede de
alguns brasileiros?

Com o andamento das privatizações não se
fala mais na transposição. Será que o governo nas
suas intenções abortará a obra planejada há mais de
um século?

Da minha parte continuarei, como prometi em
meu discurso inaugural, a insistir nesta tecla e ali-
ar-me àqueles que quiserem engrossar esta corrente,
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confiando sempre na sensibilidade do Presidente
Fernando Henrique Cardoso.

O meu apelo é para sentarmos à mesma mesa,
Governo federal, estaduais, municipais, parlamenta-
res e a sociedade organizada, a fim de uniformizar-
mos decisões, definir prioridades, de modo a permitir
o desenvolvimento integrado na região.

Passam-se os anos e só o que fazemos e ape-
lar, a ladainha insistente que não encontra eco. Já ou-
vimos falar muito que as elites políticas nordestinas,
oriundas do chamado coronelismo, reagem a mudan-
ças para não por em risco o poder. Dizia-se que elas
sobrevivem da “indústria da seca”. Não podemos ace-
itar mais esta cultura, devemos mudar esta visão
equivocada do resto do País para com o Nordeste.

Para finalizar a minha presença nesta tribuna,
Sr. Presidente, relembro as palavras de Rui Carneiro,
em 1971.

“Se o Presidente da República afirmou que o
Nordeste vai mudar – e nós esperamos isto, não te-
mos razão para não acreditar na palavra do Chefe da
nação”.

Como o Presidente Médici, igualmente já ouvi-
mos do governo Fernando Henrique Cardoso que o
Brasil está mudando. No caso do general/presidente
a afirmação tinha endereço certo, o Nordeste, mas
não disse quando.

Espero, com fé em Deus, que haveremos de en-
contrar as soluções na unidade. A união de todos, go-
vernos, empesários, políticos, a sociedade, apoiando
e confiando nos bons propósitos e intenções do Presi-
dente da República, mas sempre atentos para que só
não fiquem as intenções.

Precisamos por fim a esta triste realidade.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Presi-

dente, Srªs e Srs. Senadores, está deixando o Brasil,
após oito anos de relevantes serviços prestados, o
embaixador do Líbano em nosso País, Senhor Gazi
Chidiac, que pelo seu preparo, sua habilidade e sua
competência goza de grande destaque nos meios di-
plomáticos da Capital brasileira.

Ao longo desses anos, graças aos esforços e à
habiidade profissional do Embaixador Gazi Chidiac,
intensificaram-se os contatos entre dirigentes brasi-
leiros e libaneses, de tal forma que aprofundaram-se
relações que já eram muito estreitas.

A passagem de trabalho do Senhor Gazi Chidi-
ac certamente reproduz – nos dias de hoje e numa
função diplomática – a reconhecida e provada capa-

cidade de adaptação dos libaneses ao Brasil, ao lon-
go de todo este século. De um lado, os libaneses são
um povo, milenarmente, voltado para o comércio e
para o contato com outros povos. De outro, os brasi-
leiros são cordiais e receberam, sem preconceito,
imigrantes de todo o mundo. Junto com italianos, ale-
mães e japoneses, os libaneses estão entre as maio-
res levas de migrantes recebidas pelo nosso País.

Num artigo intitulado “Libano: jovem
país de 6.000 anos”, o escritor Mansou Challita
diz que “Quem visita o Líbano hoje, conhecendo a
época mais gloriosa de seu passado, que é a época
fenícia, não pode deixar de ver uma réplica das glóri-
as antigas nas glórias atuais: o mesmo espírito cos-
mopolita, a mesma ânsia de promover o intercâmbio
pacífico entre os povos, a mesma febre de viver in-
tensamente, as mesmas arrojadas e bem-sucedidas
viagens longínquas, a mesma prosperidade material
aliada ao refinamento e à cultura”.

Depois, ao lembrar que o Líbano é um país
montanhoso, Mansou Challita acrescenta: “A
montanha foi uma inspiradora da elevação moral,
incutindo nos habitantes duas virtudes próprias
das alturas: a altivez e a espiritualidade”.

E diz ainda Mansour Challita: “Nascido num
território exíguo, mas animado das ambições
mais vastas, o libanês sempre procurou estender
as fronteiras da sua pátria aos confins da terra”.

E, nesse aspecto, o Brasil acabou sendo o
Eldorado, a ponto de se dizer que existem hoje no
Brasil mais descendentes de libaneses – que seri-
am cerca de 6 milhões – do que libaneses no
País, de origem, cuja população é de 3,5 milhões.

Não quero aqui, neste discurso de sauda-
ção, entrar em detalhes sobre a delicada situação
política do Líbano, mas não devo deixar de menci-
onar que aquele País é o que mais caro tem pago
pela falta de paz no Oriente Médio. De 1950 para
cá, em especial pela guerra civil nos anos 70, o Lí-
bano vem sofrendo muito. Mas estou certo de que
a invencível determinação dos libaneses dará
àquele País o seu esplendor de outrora, marcado
pela convivência pacífica entre as mais diversas
regiões.

Filho de libaneses, eu não poderia deixar
de saudar o Embaixador Gazi Chidiac pelo ex-
celente trabalho que desenvolveu enquanto es-
teve a embaixada de seu País no Brasil. Estou
certo de que falo em nome dos milhões de
descendentes de libaneses que hoje, total-
mente integrados à vida brasileira, exercem
as mais diversas atividades neste no País
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que também busca o caminho que poderá conduzi-lo
à paz e à justiça social.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – A
Presidência lembra às Srªs e aos Srs. Senadores
que haverá sessão conjunta do Congresso Nacional
a realizar-se hoje, às 15 horas, no plenário da Câ-
mara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) –
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en-
cerrar os trabalhos, lembrando às Sras e Srs. Sena-
dores que constará da sessão deliberativa ordinária
de amanhã, a realizar-se às 14 horas e 30 minutos,
a seguinte:

ORDEM DO DIA

–  1 –

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 70, DE 1999
(Em regime de urgência – art. 29 da Resolução

nº 78, de 1998, do Senado Federal, e art. 336, II,
combinado com o art. 338, II, do Regimento Interno

nos termos do Requerimento nº 368, de 1999)

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso-
lução nº 70, de 1999 (apresentado pela Comissão de
Assuntos Econômicos como conclusão de seu Pare-
cer nº 431, de 1999, Relator: Senador Luiz Otávio),
que autoriza a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro
a refinanciar 95% (noventa e cinco por cento) da dívi-
da vincenda, nos termos da Resolução nº 78, de
1998, para tanto emitindo Letras Financeiras do Te-
souro do Município do Rio de Janeiro (LFTM-RIO), vi-
sando ao giro de sua dívida mobiliária com vencimen-
to no segundo semestre de 1999.

À matéria poderão ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão.

–  2 –

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 72, DE 1999
(Em regime de urgência – art. 29 da Resolução
nº 78, de 1998, do Senado Federal, e art. 336, II

combinado com o art. 338, II, do Regimento Interno
nos termos do Requerimento nº 369, de 1999)

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso-
lução nº 72, de 1999 (apresentado pela Comissão de
Assuntos Econômicos como conclusão de seu Pare-
cer nº 433, de 1999, Relator: Senador José Alencar,
com voto contrário, em separado, do Senador Antero

Paes de Barros), que autoriza o Estado do Piauí a ele-
var temporariamente, e em caráter excepcional, o li-
mite de endividamento de que trata o inciso II do art.
4º da Resolução nº 69, de 1995, e a contratar opera-
ção de crédito junto ao Banco do Nordeste do Brasil,
mediante repasses de recursos do Banco Interameri-
cano – BID, no valor de US$ 8,905,512.51 (oito mi-
lhões, novecentos e cinco mil, quinhentos e doze dó-
lares norte-americanos e cinqüenta e um centavos),
equivalentes a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de re-
ais), em 30 de janeiro de 1998, destinados à execu-
ção do Programa PRODETUR/NE.

À matéria poderão ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão.

–  3 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 32, DE 1999
(Em regime de urgência – art. 336, II, do

Regimento Interno, nos termos do
Requerimento nº 377, de 1999)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 32, de 1999 (nº 553/99, na Casa de ori-
gem), que acrescenta parágrafos ao art. 30 da Lei nº
6.015, de 31 de dezembro de 1973, com a redação
dada pela Lei nº 9.534, de 10 de dezembro de 1997, e
inciso VI ao art. 39 da Lei nº 8.935, de 18 de novembro
de 1994. (Penalidade ao descumprimento da gratui-
dade do registro de nascimento e assentamento de
óbitos).

Dependendo de Parecer da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Álvaro
Dias.

À matéria poderão ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão.

–  4 –

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 71, DE 1999

(Em regime de urgência – art. 29 da Resolução
nº 78, de 1998, do Senado Federal, e art. 336, II

combinado com o art. 338, II, do Regimento Interno
nos termos do Requerimento nº 378, de 1999)

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso-
lução nº 71, de 1999 (apresentado pela Comissão de
Assuntos Econômicos, como conclusão de seu Pare-
cer nº 432, de 1999, Relator: Senador Luiz Otávio),
que autoriza a Prefeitura Municipal de Itaúna (MG),
a contratar operação de crédito com o Fundo de
Desenvolvimento Urbano – FUNDEURB adminis-
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trado pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Ge-
rais S/A.-BDMG, no valor de R$ 2.100.000,00 (dois
milhões e cem mil reais) a preços de 31 de outubro de
1998.

À matéria poderão ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão.

–  5 –

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 75, DE 1999
(Em regime de urgência – art. 29 da Resolução
nº 78, de 1998, do Senado Federal, e art. 336, II

combinado com o art. 338, II, do Regimento Interno,
nos termos do Requerimento nº 383, de 1999)

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso-
lução nº 75, de 1999 (apresentado pela Comissão de
Assuntos Econômicos como conclusão de seu Pare-
cer nº 450, de 1999, Relator ad hoc: Senador Roberto
Saturnino), que autoriza, excepcionalmente, o Gover-
no do Estado do Rio de Janeiro a refinanciar 95% (no-
venta e cinco por cento) da dívida vincenda, nos ter-
mos da Resolução nº 78, de 1998, para tanto emitindo
Letras Financeiras do Tesouro do Estado Rio de Ja-
neiro (LFTRJ), visando ao giro de sua dívida mobiliá-
ria com vencimento no segundo semestre de 1999.

À matéria poderão ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão.

–  6 –

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 74, DE 1999
(Em regime de urgência – art. 336, II,
do Regimento Interno, nos termos do

Requerimento nº 384, de 1999)

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso-
lução nº 74, de 1999 de autoria do Senador Fernando
Bezerra, que revoga o § 3º – B do art. 12 da Resolu-
ção nº 78, de 1998, que dispõe sobre as operações
de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito
Federal, dos Municípios e de suas respectivas autar-
quias e fundações, inclusive concessão de garantias,
seus limites e condições de autorização, e dá outras
providências, tendo

Parecer sob nº 451, de 1999, da Comissão de
Assuntos Econômicos, Relator: Senador Francelino Pe-
reira, favorável, nos termos da Emenda nº 1-CAE, de re-
dação, com abstenção do Senador Roberto Saturnino.

À matéria poderão ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão.

–  7 –

REQUERIMENTO Nº 224, DE 1999

Votação, em turno único, do Requerimento nº 224,
de 1999, do Senador Osmar Dias, solicitando, nos ter-
mos regimentais, a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 188 e 216, de 1999, por versa-
rem sobre a comercialização de alimentos contendo
organismo geneticamente modificado (OGM).

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária de 19 de maio último, quando
teve sua votação adiada para esta data.

–  8 –

REDAÇÃO FINAL
DO PROJETO DE LEI DO SENADO

Nº 307, DE 1995

Discussão, em turno único, da Redação Final
(apresentada como conclusão do Parecer nº 439, de
1999, da Comissão Diretora, Relator: Senador Ade-
mir Andrade) do Projeto de Lei do Senado nº 307, de
1995 (nº 3.152/97, na Câmara dos Deputados), de
autoria do Senador Carlos Bezerra, que altera a reda-
ção do art. 4º do Decreto-Lei nº 972, de 17 de outubro
de 1969, que dispõe sobre o exercício da profissão de
jornalista, e dá outras providências.

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Está
encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 14 horas e 12
minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR NABOR JÚNIOR, NA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 28/06/99,
QUE, RETIRADO PARA REVISÃO PELO
ORADOR, SE PUBLICA NESTA
OPORTUNIDADE.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o mundo inteiro ainda acompanha, apre-
ensivo, os desdobramentos da crise da antiga Iugos-
lávia, que teve seu ponto mais grave nos bombardei-
os praticados pelos Estados Unidos e seus aliados,
ao longo de quase três meses, sobre a população civil
e alvos alegadamente militares naquele país. Os ana-
listas internacionais têm dedicado espaços crescen-
tes às múltiplas implicações do episódio, principal-
mente porque, pela primeira vez, a Organização do
Tratado do Atlântico Norte se arrogou o direito de pra-
ticar uma intervenção militar sem o respaldo da Orga-
nização das Nações Unidas.

����� ���� ���	
 �� 
����� ������ ���



Mais do que mero jogo diplomático ou superpo-
sição de siglas, o que está em questão é a quebra da
supremacia do órgão universal, que sequer foi con-
sultado efetivamente antes do início dos bombardeios
que devastaram uma nação soberana.

O jornal Correio Braziliense, em sua edição de
ontem, traz uma palavra de alerta ao Brasil, em lúcida
e profunda matéria intitulada: “Amazônia: cenário de jo-
gos de guerra”. Assinada pelo jornalista Pedro Paulo
Rezende, a reportagem começa denunciando o que
chama de “nova doutrina da Otan, que dispensa apoio
das Nações Unidas em intervenções militares” – pos-
tura que, segundo ele, é motivo de preocupação para
as Forças Armadas Brasileiras.

E existem, de fato, razões para tal “preocupa-
ção”. Aliás, prefiro falar em “responsabilidade”, por-
que as instituições militares existem justamente para
assegurar à Nação a solidez de nossas fronteiras, a
altiva preponderância de nossos interesses perante
os demais países.

E não se trata de paranóia nem mania de perse-
guição; é um risco real, do qual estão cientes todos
quantos acompanham as manifestações das potênci-
as estrangeiras e, mais recentemente, as atividades
das organizações não-governamentais que pratica-
mente infestam todas as regiões.

Começa a matéria advertindo para dois cenári-
os, hipoteticamente criados em um quadro que todos
conhecemos de sobra: uma dessas ONGs denuncia
no exterior a ocorrência de massacre de índios iano-
mâmis na Amazônia. A partir daí, podem acontecer
duas coisas, dentro da nova doutrina da OTAN: ou uma
invasão maciça, fulminante, na Amazônia, ou uma ação
mais política, começando pelas praias cariocas, depois
de um amplo bombardeio, semelhante ao praticado
contra os iugoslavos – ataques, de aviões invisíveis, às
bases aéreas de Canoas, Santa Cruz e Anápolis, com a
destruição, ainda no solo, de nossas vetustas esqua-
drilhas de caça.

O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Permi-
te-me V. Exª um aparte?

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC)- Ouço o
nobre Senador Gerson Camata.

O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) - Ilustre
Senador Nabor Júnior, vi a reportagem. Aquilo não
é um exercício nem mesmo de futurologia, mas de
fantasia. Primeiro porque o nome é Organização
do Tratado do Atlântico Norte. Nós estamos no
Atlântico sul, não tem nada a ver. Segundo porque
não temos, no Brasil, graças a Deus, um Milosevic
torturando, matando e oprimindo gente. E terceiro
porque não temos também o problema que eles
enfrentaram lá, uma guerra religiosa, quer dizer,
os ortodoxos de um lado e os muçulmanos do outro.

A continuidade daquele problema do Kosovo amea-
çava o quê? Uma intervenção da Turquia, de maioria
muçulmana, dos Emirados Árabes, da Arábia Saudi-
ta, em defesa dos muçulmanos que estavam sendo
massacrados pelos sérvios ortodoxos. Creio que a
Otan, em defesa dos direitos humanos, lá no Atlânti-
co norte, na sua área de atuação, para não permitir
que essa guerra se alastrasse com a entrada de paí-
ses do Oriente Médio, da Turquia, na defesa dos
seus irmãos muçulmanos massacrados, teve que
agir de uma maneira até um pouco dura. Mas, se ela
não fizesse isso, os iugoslavos de origem albanesa
estariam sendo massacrados, vítimas de uma heca-
tombe. Houve a necessidade, infelizmente, dessa in-
tervenção, que não foi uma intervenção inopinada
dos norte-americanos. Nenhum dos países da Otan
deixou de apoiar a ação, porque eles viam perigo
que corriam nas regiões fronteiriças. Houve uma
ação integrada, tanto a Itália, como a França, a
Espanha e Portugal, embora não aparecessem, es-
tavam lá com tropas e aviões. Quem acompanha a
TV ARTP, portuguesa, viu como Portugal e Espanha
tinham aviões participando do trabalho de solapar as
resistência do Governo da Sérvia. Ora, tentar-se di-
zer, nesse exercício de fantasia do jornalista, que há
motivos para uma organização do Atlântico Norte vir
mexer no Atlântico Sul, com um país aliado, como o
Brasil, é algo que gera fantasia e pode, se levado a
sério, provocar até uma corrida armamentista na
América do Sul, que é o que não queremos. O que os
brasileiros querem das nossas Forças Armadas – e
eu ouvi, outro dia, que o Ministro da Defesa, Elcio
Alvares, começou a bater nesse ponto – é que elas
comecem a defender nós brasileiros. Hoje, os inimi-
gos não estão do lado de fora da nossa fronteira. Ve-
mos assaltantes de bancos, que normalmente estão
ligados ao tráfico de drogas, operando granadas mi-
litares e fuzis que nem o Exército brasileiro tem. Ora,
temos o maior exército da América do Sul! Será que
ele não pode cercar as nossas fronteiras, impedindo
que entrem esses equipamentos militares para os
bandidos? Enquanto estamos aqui tentando fazer
uma lei para desarmar a população civil, por que as
nossas Forças Armadas – temos a Aeronáutica mais
forte e melhor equipada da América do Sul – não de-
fendem as fronteiras do País? Outro dia, na CPI do
Narcotráfico, ouvi um brigadeiro dizer que há mil ae-
roportos clandestinos só na Região Sudeste. Ele é o
homem encarregado de tomar conta para não
haja aeroportos clandestinos. Não devia haver ne-
nhum. Aeroporto não é algo pequeno, que se
pode esconder facilmente. Ora, se há oitocentos,
com satélite, podem ser encontrados. Por que
há oitocentos aeropor tos clandestinos no Su-
deste? Imaginem pelos lados do Amazonas,
lá pelo Estado de V. Exª. Então, a maior For-
ça Aérea da Amér ica Lat ina tem que co-
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meçar a defender os brasileiros. Também no mesmo
jornal Corrreio Braziliense, o Brasil se transforma
num país igual à Colômbia em matéria de tráfico e fa-
bricação de drogas. Vamos fechar a nossa fronteira
para isso. Por que será que a nossa Marinha, a mais
potente e forte da América do Sul, não defende o mar,
não defende as costas brasileiras da entrada dessas
armas que estão matando os nossos filhos, matando
os que trabalham, prendendo os que trabalham den-
tro de casa enquanto os bandidos ficam do lado de
fora. Ora, o que esse povo está fazendo? Vamos co-
brar deles, vamos apelar ao patriotismo, que eles
apresentem ao Congresso Nacional, ao Governo, ao
Presidente Fernando Henrique um plano para come-
çar a salvar este País da droga que está matando e
acabando com a nossa juventude, do armamento que
está matando os que trabalham neste País e que está
sempre nas mãos dos bandidos. Ao invés de fazer-
mos a lei aqui, eles, que têm a competência constitu-
cional das Forças Armadas, podiam evitar que esses
equipamentos militares entrem no País. O País preci-
sa, nessa hora, que as lideranças militares se po-
nham a serviço da população brasileira. Uma reporta-
gem como essa, a meu ver, abre um flanco para que
os países da América Latina comecem a se armar
numa corrida armamentista em que muitos ganharão.
Certamente o povo brasileiro não ganhará.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC) – Agrade-
ço o aparte de V. Exª e esclareço que estou reprodu-
zindo, neste meu pronunciamento, a preocupação
manifestada pelo jornalista Pedro Paulo Rezende, do
Corrreio Braziliense, que chama atenção para o ris-
co que a Região Amazônica pode correr se, realmen-
te, consolidar-se essa política de hegemonia, a todo
custo, das decisões de alguns países em assuntos in-
ternos de outros, principalmente por iniciativa dos de-
senvolvidos, sem que seja ouvido o Conselho de Se-
gurança das Nações Unidas.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ele recla-
ma exatamente disto: que uma decisão dessa nature-
za ignore a existência e a jurisdição do legítimo orga-
nismo internacional, que congrega praticamente to-
dos os países independentes democráticos do mun-
do; no fundo, a matéria denuncia o erro de que uma
iniciativa desse jaez, como aconteceu na Iugoslá-
via, não seja submetida à apreciação da ONU. E
acrescenta um fato que não podemos desconhecer:
a nossa Região Amazônica sempre foi alvo da cobi-
ça de grandes potências. Sabemos disso!

O escritor Arthur Cezar Ferreira Reis – que foi
também Governador do Amazonas – publicou uma
série de livros, provando a existência desse interes-
se perigoso. Temos de ter cuidado, porque, se hou-
ver mesmo uma denúncia, engendrada por essas

ONGs de que estão massacrando os índios e de-
vastando as florestas, estará criado clima propício a
tal tipo de intervenção. É esse o sentido do valioso
artigo de ontem, no Correio Braziliense.

Não queremos, Senador Gerson Camata, de
forma alguma, que haja uma corrida armamentista
nos países da América do Sul. Mas, ao mesmo tem-
po, não queremos nem podemos admitir ameaças à
integridade das nossas fronteiras; evitar qualquer
invasão, seja lá de quem for, é algo que deve estar
em primeiríssimo lugar nas preocupações de todos
os brasileiros. E nessa postura, precisamos estar
atentos não apenas às agressões típicas de uma
ação imperialista ocidental – e faço questão de lem-
brar que, há poucos dias, o Senador Bernardo Ca-
bral denunciou aqui, com meu integral apoio, uma
ação de terroristas de tendência esquerdista, do
Peru e da Colômbia, nos Estados de Rondônia e do
Acre.

Não podemos concordar com coisa alguma
que ameace nossa soberania, venha da direita, ve-
nha da esquerda. E jamais poderemos esquecer
que a Amazônia é, inquestionavelmente, uma re-
gião cobiçada pelo mundo inteiro. Temos de dar ou-
vidos aos vários escritores, sociólogos, historiado-
res – pessoas de grande conceito nacional e inter-
nacional – que já denunciaram essa cobiça existen-
te sobre a nossa região.

O Sr. Ademir Andrade (Bloco/PSB-PA) – Per-
mite-me V. Exª um aparte?

O SR. NABOR JUNIOR (PMDB-AC) – Conce-
do o aparte ao Senador Ademir Andrade.

O Sr. Ademir Andrade (Bloco/PSB-PA) – Se-
nador Nabor Júnior, quero me somar a V. Exª, que
tem toda a razão em suas preocupações. Gostaria
de fazer alguns comentários também ao Senador
Gerson Camata. S. Exª se esquece de que a Otan é
realmente uma organização do hemisfério Norte,
mas os Estados Unidos têm praticamente o coman-
do e atuam onde bem entendem. Os Estados Uni-
dos são, na verdade, hoje, o grande xerife do Plane-
ta Terra. Existem ainda, na América do Sul, colônias
inglesas e francesas, que não são independentes.

O Sr. Gerson Camata (PMDB-ES) - Só fran-
cesas.

O Sr. Ademir Andrade (Bloco/PSB-PA) –
Não, há o caso das Ilhas Malvinas, que são
uma colônia inglesa e em relação à qual houve
até uma guerra. Uma ilhazinha, de certa forma
desprezível, foi a causa de uma guerra que
matou muita gente. A Inglaterra liquidou em
poucos dias com quase toda a Força Aérea e
Naval argentina. Embora em número a Argenti-
na tivesse mais força, a tecnologia e o poderio
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bélico da Inglaterra foi muito maior. Então, com rela-
ção ao “ditador” iugoslavo, é preciso lembrar ao Sena-
dor Gerson Camata a pergunta: a Otan fez valer a sua
vontade? Não. A Otan não fez valer a sua vontade. De
certa forma, ela também saiu meio perdida nessa
guerra. Um paisinho pequeno, como a Iugoslávia,
com um poderio militar pequeno, via-se ameaçado
pela independência de uma província que, durante
séculos, foi sua e, se não tivesse tomado a atitude
que tomou, Kosovo seria, hoje, uma província inde-
pendente. E não será mais, porque, dentro do acordo,
o atual Presidente “ditador” iugoslavo conseguiu que
Kosovo continuasse pertencendo à Iugoslávia. Isso
foi uma vitória.Há um compromisso de que Kosovo ja-
mais será independente e de que permanecerá terri-
tório iugoslavo. Esse foi o acordo firmado. Portanto, é
uma vitória também do atual Presidente iugoslavo.
Todos falam de ditadura. Mas como pode haver um di-
tador sem uma única resistência dentro de seu país?
Ele estava fazendo uma guerra, enfrentando as maio-
res potências do mundo, e teve seu país, por 72 dias,
massacrado por bombardeios que levaram fábulas de
dinheiro dos países industrializados e que, evidente-
mente, alimentaram as indústrias armamentistas dos
Estados Unidos e da Inglaterra. De repente, as condi-
ções são, no fundo, as que ele queria. Dentro do go-
verno e do parlamento iugoslavos, não houve uma
única manifestação de oposição, nenhuma entidade
da sociedade civil, nenhum parlamentar iugoslavo,
ninguém se colocou contra um Presidente que viu seu
país massacrado. Houve uma denúncia da imprensa,
e é evidente que os Estados Unidos queriam isso.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC) – Peço aos
nobres Senadores que não travem um debate parale-
lo, evitando, destarte, prejuízos para a essência deste
meu pronunciamento.

O Sr. Ademir Andrade (Bloco/PSB-PA) – Peço
desculpas a V. Exª, mas me incomoda ouvir sobre coi-
sas que realmente não aconteceram. V. Exª tem toda
razão com a preocupação com a Amazônia. A Otan
não poderia intervir nesse processo sem a aprovação
da ONU e permitir o que aconteceu. E o Brasil admitir
e não votar, não protestar contra o que aconteceu sig-
nifica que, no futuro, podem agir dessa forma tam-
bém com relação à Amazônia. V. Exª está coberto de
razão no seu pronunciamento. Devemos nos preca-
ver contra essas possibilidades. Muito obrigado.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC) – Muito
obrigado a V. Exª.

A história do Acre está registrada nas melhores
páginas da nação brasileira. A região foi conquistada,
na prática, há mais de cem anos, por famílias oriundas
do nordeste brasileiro, que ali extraíam borracha. Isso

foi decisivo para uma reação positiva, no momento em
que a Bolívia contratou um sindicato americano para
anular a presença dos nossos conterrâneos. É uma li-
ção do passado que devemos aprender em profundi-
dade, inclusive como precaução para o nosso futuro.

Delírio? Não!
O próprio repórter do Correio Braziliense, na

matéria que hoje trago ao debate da Casa, disse que
isso já foi cogitado em circunstâncias semelhantes:

“Em meados de 1992, o Colégio Inte-
ramericano de Defesa, sob a orientação do
Departamento de Estado dos Estados Uni-
dos, reuniu militares das forças armadas la-
tino-americanas em forças especiais de
combate ao narcotráfico. O jogo de guerra
elaborado para o encontro? Nada menos
que a invasão da Amazônia brasileira.”

E prossegue a reportagem de Pedro Paulo Re-
zende:

“A razão apresentada para a interven-
ção seria impedir a devastação da floresta
amazônica. Os brasileiros contestaram a
idéia e alertaram que o Brasil é um país mui-
to diferente do Panamá e de Granada, lem-
brando, com citações ao Vietnã, que a guerra
na selva não pode ser confundida com a
guerra no Golfo.”

Em um tópico destacado da matéria, cita-se a de-
claração do professor Geraldo Cavagnari, especialista
em estratégia da Universidade de Campinas, de que “
uma invasão do Brasil seria feita não pela Otan, mas
pelo G-7, o organismo que reúne os sete países mais
poderosos do Ocidente, aos quais se junta o Japão”.

Para aquele especialista, as pressões seriam
mais econômicas que militares – mas o resultado se-
ria igualmente terrível, como explica ele: “não tería-
mos como resistir às pressões econômicas do cha-
mado Primeiro Mundo. Essa seria a maneira mais
eficiente de conseguirem seu intento”.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, trata-se
de uma preocupação que todos os brasileiros cons-
cientes carregam em seu civismo; que para nós,
amazônidas, revela-se muito mais grave, porque
ouvimos, quase todos os dias, insinuações e pro-
postas insultuosas acerca de um pretenso – e falso!
– direito universal sobre parte do território brasilei-
ro.

É difícil passar um mês inteiro sem ouvirmos
declarações de governante ou de organização es-
trangeira sobre a matéria. São vários os pretextos: a
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nossa incapacidade de evitar a ação dos traficantes
na região, a derrubada de áreas florestais, o trata-
mento prestado aos índios. Em todos os cantos do
Planeta, principalmente no conforto das nações euro-
péias, há sempre alguém falando da Amazônia e ela-
borando teses espúrias sobre sua condição estratégi-
ca para a humanidade.

O Sr. Gerson Camata (PMDB-ES) – Conce-
de-me V. Exª outro aparte?

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC) – Ouço V.
Exª com prazer, Senador Gerson Camata.

O Sr. Gerson Camata (PMDB-ES) – Essa histó-
ria se assemelha àquela com a qual nossa geração
toda conviveu – e V. Exª se lembra bem. Diziam que o
grande inimigo do Brasil na América Latina, contra a
hegemonia brasileira, era a Argentina. Então, lança-
mo-nos num programa nuclear desvairado, que não
serviu de nada para o País e que queimou nosso di-
nheiro.Compramos porta-aviões e fizemos base aérea
no Rio Grande do Sul.Foram muitos bilhões de dólares
jogados na lata de lixo, porque inventaram um grande
inimigo. A Argentina possui 27 milhões de habitantes.
Se entrarem aqui, colocamos para fora a tapa. Somos
170 milhões de habitantes.Eles não têm nem soldados
para ocupar o País. Nunca tiveram essa preocupação,
e hoje a Argentina é a grande aliada comercial do Mer-
cosul, a grande companheira do Brasil – e sempre o foi.
Mas inventaram essa história para que houvesse uma
corrida armamentista que só sangrou o povo brasileiro.
Não vamos deixar inventar outra. Já conhecemos essa
história, que sempre começa desse jeito. Não vamos
levar essas coisas a sério. Há pessoas por trás disso
querendo vender armas, estratégias, equipamento mi-
litar. Vamos sair disso. Já estamos cansados, e essa
história não cola mais.Vamos espantar esse fantasma,
porque ele não existe.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC) – Gostaria
de saber quem estimula a corrida armamentista em
países subdesenvolvidos como o Brasil. Essa preocu-
pação não é apenas do jornalista que escreveu o arti-
go publicado ontem no jornal Correio Braziliense,
mas de próprios integrantes das nossas Forças Arma-
das. V. Exª sabe que, durante o Governo do Presidente
Ernesto Geisel, houve um rompimento do acordo mili-
tar Brasil-Estados Unidos.

O Sr. Gerson Camata (PMDB-ES) – Graças a
Deus, o acordo foi rompido.Ele servia apenas para nos
vender navios e tanques velhos. Graças a Deus, para-
mos de comprar essas porcarias.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC) – Tenho o
maior respeito pelos Estados Unidos, cujas instituições

democráticas, no plano interno, representam um mo-
delo a ser copiado por todos os povos que buscam um
alto estágio social e cultural; em relação ao Brasil,
sempre foi um importante aliado, com valiosas contri-
buições para o nosso desenvolvimento tecnológico e
econômico. Mas isso não nos pode levar à cegueira, a
não ver que eles têm realmente interesses na Amazô-
nia, que em nada condizem com os nossos próprios
projetos para a grande região.

De onde parte essa história de que a Amazônia deve
ser intocada, um santuário ecológico, que não pode ser ex-
plorada? Vamos viver sempre sujeitos a esses conceitos
emitidos por nações que destruíram totalmente as suas re-
servas florestais, que acabaram com os seus índios e que
agora querem ditar normas para nós? Não podemos con-
cordar com isso, inclusive porque são posições desprovi-
das de qualquer sinceridade. Já abordei essa questão ou-
tras vezes e, para mim, o quadro é absolutamente claro e
cristalino: não somos nem poderíamos ser a favor da de-
vastação irresponsável das florestas nem da dizimação de
nações indígenas. Mas, daí a admitir que quem praticou
isso em seu próprio território venha a se imiscuir em assun-
tos de nossa soberania ... aí, a distância é muito grande!

Como representante do Acre, Estado inserido na
Amazônia, manifesto essa preocupação, da mesma for-
ma como firmei posição, outro dia, a propósito da incur-
são de terroristas colombianos e peruanos, que, segun-
do denúncias da imprensa e informações trazidas a
este plenário, estabeleceram ligações com movimentos
políticos dos chamados trabalhadores sem terra, do
Brasil.

Não tenho nenhum receio de ser acusado de anti-
americano, inclusive porque não o sou. Como disse há
pouco, admiro não apenas a grande nação norte-ameri-
cana, mas todos os países democráticos da Europa, em-
bora tal admiração não apague a consciência de que exis-
te uma cobiça internacional sobre a Região Amazônica.
Isso já foi denunciado há cerca de 40 anos, época em que
eu era um jovem estudante, em Manaus, atento às denún-
cias de Arthur César Ferreira Reis, um dos nacionalistas
mais lúcidos deste País, que sempre se embasava em
provas concretas e cabais.Devemos, então, ter essa preo-
cupação, sem temer acusações de xenofobia ou de nutrir
interesses escusos, como promover o rompimento de
laços de amizade do Brasil com os Estados Unidos ou
qualquer outro país que integre a Otan.

O essencial, todavia, não pode ser abandona-
do: existe,e recebemos diariamente notícias disso,
uma campanha latente contra a soberania do Brasil
sobre a Amazônia,uma área que corresponde à me-
tade de todo o nosso território. Esse exercício, irres-
ponsável e ofensivo, de teorias atentatórias à segu-
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rança nacional e à integridade do solo brasileiro, en-
contra eco até mesmo em nossas próprias fronteiras,
repetido por patrícios inconscientes, que ignoram por
completo a realidade das condições da grande Re-
gião Norte.

Na conclusão de sua matéria, o jornalista Pedro
Paulo Rezende faz uma apreciação crítica dos fatos que
denunciou, começando com uma advertência lúcida e
objetiva, que nos merece o mais profundo respeito, a
mais responsável ponderação: “As hipóteses de inter-
venção militar estrangeira no Brasil são extremamente
remotas, mas deveriam ser levadas a sério, apesar disso.
O Brasil encontra-se completamente despreparado para
enfrentar qualquer ameaça externa”.

E faz uma comparação que, no grotesco do qua-
dro proposto, revela-se muito precisa. Diz ele: “Mal
comparando, o Brasil é um lutador de boxe velho e
gordo, num mundo em que predominam ágeis lutado-
res de caratê”.

Nessa imagem, vemos o surgimento de outro
aspecto do problema, até agora subestimado pela so-
ciedade brasileira: a cobiça que desperta, nas nações
asiáticas superpopulosas, a existência de vastas re-
giões ainda desabitadas na Região Norte. Seria o cú-
mulo da ingenuidade pensar que os líderes daqueles
países – onde até o espaço sob as camas é alugado –
não sonham em, um dia, resolver seus problemas de-
mográficos à custa da soberania brasileira sobre a
Amazônia ou o Centro-Oeste.

Rogo à Presidência aceitar que a análise assina-
da pelo jornalista Pedro Paulo Rezende, sob o título
“Convite à Invasão”, cujos tópicos iniciais já citei, seja
publicada para que conste dos Anais da Casa.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR NABOR JÚNIOR EM SEU
PRONUNCIAMENTO

Análise da Notícia

CONVITE À INVASÃO

As hipóteses de intervenção militar estrangeiras no país
são exatamente remotas, mas deveriam ser levadas a sério ape-
sar disso. O Brasil encontra-se completamente despreparado
para enfrentar qualquer ameaça externa. Uma operação nos mol-
des da executada contra a Iugoslávia ou contra o Iraque encon-
traria um cenário favorável, que promete poucas baixas contra as
unidades agressoras. Mal comparando, o Brasil é um lutador de

boxe velho e gordo, num mundo em que predominam ágeis luta-
dores de caratê.

A defesa contra ataques aéreos é praticamente inexisten-
te. Em, todo o território nacional existem apenas três grupos de
artilharia antiaérea modernos, localizados em Lagoa Santa, Bra-
sília e Curitiba. São apenas 36 peças (a Iugoslávia contava com
mais de mil). O efetivo de mísseis também é inadequado. Temos
120 mísseis portáteis Strella de fabricação russa, adquiridos na
década de 80, projetados para uma defesa aproximada de unida-
des de infantaria, mas totalmente inapropriados para cobrir uma
ampla área (só desse modelo, mais de 1.500 estavam disponíveis
para as forças sérvias, que também contavam com sistemas de
defesa de aérea, um dos quais derrubou o primeiro caça invisível
F-117 num conflito).

A força aérea é um respeitável amontoado de sucatas voa-
doras que inclui caças Mirage III Ebr (20), F-5E Tiger II (52) e ve-
lhos aviões de treinamento e ataque Xavante AT-26, Os 79 aviões
de ataque A-1, fabricados pelo consórcio ítalo-brasileiro AMX,
são mais modernos, mas sofrem, até hoje, dez anos depois de
serem implantados na Força Aérea Brasileira, de sérios proble-
mas de desenvolvimento. Os canhões interferem nos radares e
descalibram os equipamentos eletrônicos.

Brasília está praticamente desprotegida e seria um alvo fácil
para ataques de unidades aeroterrestres. O país tem poucas forças
blindadadas, helicópores de transporte de tropas, artilharia terrestre
e defesa costeira. A força melhor equipada é a Marinha, que conta
com barcos de superfície e submarinos modernos, fruto de uma ad-
ministração extemamente competente do Ministro Mário César Ro-
drigues, titular da pasta nos últimos seis anos. Mas existem algumas
carências. Doze submarinos estavam nos planos preparados na dé-
cada de 80 e apenas cinco foram construídos.

Um outro aspecto complicador é o desmonte da indústria
bélica nacional. Os ministérios militares tentaram criar na década
de 80 um parque de produção sem garantia de encomendas in-
ternas. Funcionou enquanto Irã e Iraque estavam em guerra. A
prova de que esse projeto não tinha fôlego apareceu em 1986,
quando a Engesa, ficou sem encomendas. (PPR).

__________

AGENDA CUMPRIDA PELO
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

29-6-1999
Terça-feira

11h – Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Fe-
deral
15h – Sessão Conjunta do Congresso Nacional.
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Ata da 88ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 30 de junho de 1999

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Presidência dos Srs.: Antônio Carlos Magalhães, Geraldo Melo
Carlos Patrocínio, Nabor Júnior e Casildo Maldaner

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

Ademir Andrade – Alberto Silva – Alvaro Dias
– Amir Lando – Antero Paes de Barros – Antonio
Carlos Magalhães – Antonio Carlos Valadares –
Arlindo Porto – Bello Parga – Bernardo Cabral –
Blairo Maggi – Carlos Bezerra – Carlos Patrocinio
– Carlos Wilson – Casildo Maldaner – Djalma Bes-
sa – Edison Lobão – Eduardo Siqueira Campos –
Eduardo Suplicy – Emília Fernandes – Ernandes
Amorim – Fernando Bezerra – Francelino Pereira
– Freitas Neto – Geraldo Althoff – Geraldo Cândi-
do – Geraldo Melo – Gerson Camata – Gilberto
Mestrinho – Gilvam Borges – Heloísa Helena –
Hugo Napoleão – Iris Rezende – Jader Barbalho –
Jefferson Peres – João Alberto Souza – José Agri-
pino – José Alencar – José Eduardo Dutra – José
Fogaça – José Jorge – José Roberto Arruda – Ju-
vêncio da Fonseca – Lauro Campos – Leomar Qu-
intanilha – Lúcio Alcântara – Luiz Estevão – Luiz
Otavio – Luiz Pontes – Luzia Toledo – Maguito Vi-
lela – Maria do Carmo Alves – Marina Silva – Mar-
luce Pinto – Mauro Miranda – Moreira Mendes –
Mozarildo Cavalcanti – Nabor Júnior – Ney Suas-
suna – Osmar Dias – Paulo Hartung – Paulo Souto
– Pedro Piva – Pedro Simon – Ramez Tebet – Ro-
berto Freire – Roberto Requião – Roberto Satur-
nino – Romero Jucá – Sérgio Machado – Silva Jú-
nior – Teotônio Vilela Filho – Tião Viana – Welling-
ton Roberto.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A lista
de presença acusa o comparecimento de 74 Srs.

Senadores. Havendo número regimental, de-
claro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.

O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Nabor
Júnior, procederá à leitura do Expediente

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

MENSAGEM

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 630, DE 1999-CN
(Nº 921/99, na origem)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 61 da Constituição Fede-

ral, submeto à elevada deliberação de Vossas Exce-
lências, acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado do Orçamento e Gestão, o
texto do projeto de lei que “Abre ao Orçamento da Se-
guridade Social da União, em favor do Ministério da
Saúde, crédito suplementar no valor de
R$50.107.683,00, para reforço de dotação consigna-
da no vigente orçamento”.

Brasília, 30 de junho de 1999. – Fernando Hen-
rique Cardoso.
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cia das normas de processo e das ga-
rantias processuais das partes, dispondo so-
bre a competência e o funcionamento dos
respectivos órgãos jurisdicionais administra-
dos;"...............................................................

Art. 2º Esta emenda constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

Justificação

Depois de muitos debates e muitas divergências,
a sociedade brasileira, nesses últimos meses, chega a
mais um importante consenso: é urgente e fundamen-
tal proceder a uma reforma do Poder Judiciário.

As questões centrais da reforma do Judiciário,
ao lado do aperfeiçoamento de aspectos processuais
e funcionais, para agilizar a prestação jurisdicional,
parece-nos ser a questão democrática.

A democracia, quanto ao funcionamento do Poder
Judiciário, tem diversas facetas: por um lado, há que se
ampliar ao máximo o acesso dos cidadãos à prestação
jurisdicional; por outro, são necessárias alterações para
que o funcionamento interno dos diversos órgãos do Ju-
diciário se faça de modo mais democrático.

Pelo sistema atual, vive o Judiciário sob sistema
de eleição dos órgãos diretivos que, além de conser-
vador, favorece o esclerosamento das direções, à me-
dida que representatividade e mérito são substituídas
pelo critério único da antigüidade. Deste modo, não
há renovação, e a direção dos tribunais sofre proces-
so de afastamento da vida social e política do País,
em prejuízo de sua necessária sensibilidade aos an-
seios da sociedade.

Por tais razões, apresentamos a presente pro-
posta de emenda à Constituição. Por ela, todos os ór-
gãos diretivos dos tribunais são eleitos pelo voto direto.
Deste processo participam todos os juízes de Direito
vitalícios, isto é, todos aqueles que concluíram o está-
gio probatório de dois anos e foram nele aprovados.

A ampliação do colégio eleitoral para fora do es-
treito âmbito dos tribunais favorece a democracia e
também contribui para conferir aos eleitos o necessá-
rio respaldo de seus pares.

Parece-nos fundamental ressaltar, a esta altura,
a condição constitucional do Poder Judiciário, no Bra-
sil da Carta de 1988.Aqui, ao contrário do que ocorre
em alguns outros países, o Poder Judiciário é um
poder político, dotado de funções políticas claras,
podendo, muito especialmente, controlar a consti-

tucionalidade das leis e demais normas jurídicas
emanadas dos poderes Executivo e Legislativo.

Entretanto, é um poder político que carece de
respaldo social, pelo menos aquele respaldo que so-
mente é conferido pelo processo eleitoral. A aprovação
desta emenda contribuirá, a nosso juízo, para que os
órgãos diretivos dos tribunais gozem de ampla repre-
sentatividade interna no Judiciário, o que nos parece
ser a forma adequada de associar à legitimidade cons-
titucional do Poder Judiciário a legitimidade eleitoral de
que ainda hoje carece este Poder.

Tal procedimento, ao ampliar a representativida-
de social e política dos órgãos diretivos dos tribunais,
contribui, a nosso juízo, para uma mais eficiente parti-
cipação do Poder Judiciário na vida democrática do
País. Por tais razões, encarecemos aos eminentes
colegas o apoio imprescindível à aprovação desta
proposta de emenda à Constituição.

Sala das Sessões, 30 de junho de 1999. – Sena-
dor Mozarildo Cavalcanti – Heloísa Helena – Tião
Viana – Lauro Campos – Mauro Miranda – Iris Re-
sende – Paulo Hartung – Edison Lobão – Ademir
Andrade – Eduardo S. Carlos – Gilvam Freire –
José Alencar – Juvêncio da Fonseca – Amir Lan-
do – Moreira Mendes – Roberto Freire – Álvaro
Dias – Antonio Carlos Valadares – Maria do Carmo
– Leomar Quintanilha – Saturnino Braga – Geral-
do Candido – Alberto Silva – Maguito Vilela – Car-
los Bezerra – Nabor Júnior – Romero Jucá – Bello
Parga.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SUBSECRETARIA DE ATA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 96. Compete privativamente:
I – aos tribunais:
a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus

regimentos internos, com observância das normas de
processo e das garantias processuais das partes, dis-
pondo sobre a competência e o funcionamento dos
respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
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PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 63, DE 1999

Dá nova redação ao inciso II e à alí-
nea b do inciso III do § 1º do art. 40 da
Constituição Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Consti-
tuição Federal, promulgam a seguinte emenda ao tex-
to constitucional:

Art. 1º O inciso II e a alínea b do inciso III do § 1º
do art. 40 da Constituição Federal passam a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 40. .................................................
§ 1º........................................................
II - compulsoriamente, com setenta e

cinco anos de idade, com proventos proporci-
onais ao tempo de contribuição; (NR)

III - .........................................................
b) setenta anos de idade, se homem, e

sessenta e cinco anos de idade, se mulher,
com proventos proporcionais ao tempo de
contribuição. (NR)".........................................

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

Justificação

A proposta de emenda à Constituição que ora
apresentamos pretende adequar a legislação previ-
denciária brasileira, no que toca à aposentadoria base-
ada em parâmetros etários, às reais necessidades dos
tempos atuais, tanto em seus aspectos técni-
co-organizacionais como em seus aspectos humanos.

O inciso II e a alínea b do inciso III do art. 40 da
Constituição Federal estabelecem as idades de se-
tenta anos para a aposentadoria compulsória e de
sessenta e cinco anos para a aposentadoria voluntá-
ria (por idade) para os servidores públicos do sexo
masculino. Esses parâmetros etários foram fixados
na legislação brasileira com base em dados estatísti-
cos da década de vinte deste século.

Os formidáveis avanços a que temos assistido
nas últimas décadas (avanços científicos sociais e
administrativos) tornaram essa legislação obsoleta e
inadequada. A presente proposta pretende corrigir
esse descompasso, beneficiando igualmente os ser-
vidores públicos, os usuários de seus serviços e o
Estado brasileiro.

Os servidores serão beneficiados, em primeiro
lugar, pela possibilidade de alongarem sua vida útil
até os limites que lhes permitem a ciência e a medici-
na modernas, que tem propiciado crescentes incre-
mentos não apenas na expectativa de vida dos bra-

sileiros, mas também na qualidade de vida da chama-
da “terceira idade”. Pela legislação atual, o servidor é
obrigado a aposentar-se impreterivelmente aos se-
tenta anos, quando se sente muitas vezes de posse
do máximo de suas potencialidades vitais e intelectu-
ais.Recentemente os jornais publicaram, com um jus-
tificável tom de lamento, a notícia da aposentadoria
compulsória do Dr. Adib Jatene, uma das glórias da
medicina brasileira, reconhecido mundialmente como
cirurgião e professor incomparáveis, e que se viu ali-
jado de seu trabalho e de sua cátedra por culpa de
uma legislação anacrônica.

Queremos garantir aos servidores o direito de
permanecerem na ativa até os setenta e cinco anos, o
que os beneficiará ainda tendo em vista as recentes
alterações na legislação previdenciária no que respei-
ta à contagem do tempo de contribuição. Mas manti-
vemos, por outro lado, a possibilidade de o servidor
requerer sua aposentadoria voluntariamente aos se-
tenta anos, se homem, e aos sessenta e cinco, se mu-
lher, caso lhe pareça o mais adequado. Não pretende-
mos retirar direitos, mas ampliá-los. Caberá ao servi-
dor escolher a alternativa que melhor se coadune
com suas condições e expectativas.

Os usuários do serviço público terão o benefício
inegável de poder contar com a excelência profissio-
nal de servidores provados no exercício de suas fun-
ções, que tiveram a oportunidade de acumular expe-
riências fundamentais para o aprimoramento do apa-
relho do Estado. Isso vale para os servidores mais
graduados (magistrados, diplomatas, fiscais, pesqui-
sadores, professores universitários), mas vale igual-
mente para aqueles que exercem funções mais sim-
ples, mas igualmente fundamentais para o bom funci-
onamento das instituições. O cidadão que necessita
do serviço público sabe o valor da vivência e da sabe-
doria acumuladas, que só o tempo pode trazer.

A presente proposta beneficiará, finalmente, a
própria estrutura estatal, ao diminuir o gasto com o pa-
gamento dos benefícios previdenciários e propiciar uma
mais ampla e efetiva utilização, pelo Estado, dos servi-
ços de profissionais por ele selecionados e treinados.

Sala das Sessões, 30 de junho de 1999. – Sena-
dor Ramez Tebet – Pedro Simon – Hugo Napoleão
– Alberto Silva – Carlos Patrocínio – Mauro Miran-
da – iris Rezende – Carlos Bezerra – Blairo Biassi
– Francelino Pereira – Casildo Maldaner – Romero
Jucá – José Agripino – Fernando Bezerra – José
Fogaça – Luiz Otávio – Emília Fernandes – Maria
do Carmo Alves – José Alencar – Osmar Dias –
Antero Paes de Barros – J. Carlos Silva Jr. – Luiz
Pontes – Gilberto Mestrinho – Bernardo Cabral
– Marluce Pinto – Geraldo Althoff – Paulo
Souto  –  José  Eduardo  Dutra.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SUBSECRETARIA DA ATA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efeti-

vos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado regime de previdência de caráter contri-
butivo, observados critérios que preservem o equilí-
brio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de
previdência de que trata este artigo serão aposenta-
dos, calculados os seus proventos a partir dos valores
fixados na forma do § 3º:

I – por invalidez permanente, sendo os proven-
tos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se
decorrente de acidente em serviço, moléstia profissi-
onal ou doença grave, contagiosa ou incurável, espe-
cificada em lei;

II – compulsoriamente, aos setenta anos de idade,
com proventos proporcionais ao tempo de contribuição;

III – voluntariamente, desde que cumprido tempo
mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço pú-
blico e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a
aposentadoria, observadas as seguintes condições:

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de
contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco anos de
idade e trinta de contribuição, se mulher;

b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e
sessenta anos de idade, se mulher, com proventos
proporcionais ao tempo de contribuição.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – As Pro-
postas de Emenda à Constituição que acabam de ser
lidas estão sujeitas às disposições específicas dos
arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.

As matérias serão publicadas e despachadas à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr.1º Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 386, DE 1999

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a retirada do

PLS 334/99, de minha autoria, que “altera a redação
dos artigos 19, 22, 104 e 131, e acrescenta o art.
65-A, à Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, mo-
dificada pela Lei nº 9.602, de 21 de janeiro de 1998,
para dispor sobre a inspeção técnica de segurança de
veículos automotores em circulação.”

Justificação

Após a apresentação do PLS 334/99, e com a che-
gada ao conhecimento público do seu teor, tenho recebi-
do um grande número de sugestões visando o seu aper-
feiçoamento e ampliando o campo de sua atuação.

Diante disto, é que solicito a retirada do projeto
para que possa, após ouvir interessados e especialis-
tas da matéria, apresentar um novo projeto agasa-
lhando as sugestões que irão, sem dúvida, atender
melhor sua finalidade, que é regulamentar, definitiva-
mente, tão momentoso assunto.

Sala das Sessões, 30 de junho de 1999. – Sena-
dor Romero Jucá

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O reque-
rimento lido será publicado e incluído em Ordem do
Dia, nos termos do disposto no art. 256, § 2º, II, b, do
Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr.1º Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 387, DE 1999

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, com fundamento nos termos

do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, com a reda-
ção dada pelo ECR nº 2/94, combinado com o art.
215, I, a, e 216, ambos do Regimento Interno do Se-
nado Federal, que se digne a adotar as providências
necessárias para solicitar informações ao Sr. Ministro
do Trabalho e Emprego sobre a concessão do segu-
ro-desemprego ao pescador no período do defeso.

Considerando as regras estabelecidas na Lei nº
8.287, de 20 de dezembro de 1991, que dispõe sobre
a concessão do benefício do Seguro-Desemprego
a pescadores artesanais durante os períodos de
defeso, solicito que sejam esclarecidos os se-
guintes  questionamentos:
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1 – Qual o número de pescadores que vêm re-
cebendo o benefício do seguro-desemprego, desde a
vigência da Lei até o ano de 1998, por ano e por esta-
do da Federação?

2 – Quais são os procedimentos adotados pelo
Ministério, por meio das Delegacias do Trabalho, para
que pescador receba o seguro-desemprego, no pe-
ríodo do defeso, como garante a lei? Quais são os do-
cumentos exigidos? Qual o tempo médio de demora,
após o cumprimento das exigências pelo pescador
até o efetivo recebimento do benefício?

3 – Os pescadores do Estado do Pará inscritos
no programa seguro-desemprego vêm recebendo o
benefício com atraso, muitas vezes, após o término
do período de defeso. O Ministério do Trabalho tem
conhecimento deste fato? Que providências vem ado-
tando para corrigir esta distorção?

Sala das Sessões, 30 de junho de 1999. – Sena-
dor Ademir Andrade, Segundo Vice-Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.287, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1991

Dispõe sobre a concessão do benefí-
cio do seguro-desemprego a pescadores
artesanais durante os períodos de defeso.

O Presidente da República,

Faço saber que o Congresso Nacional decreta,
e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º O pescador profissional que exerça sua
atividade de forma artesanal, individualmente ou em
regime de economia familiar, sem contratação de ter-
ceiros, fará jus ao benefício de seguro-desemprego,
no valor de um salário mínimo mensal, durante o pe-
ríodo de proibição de atividade pesqueira para a pre-
servação da espécie.

§ 1º O benefício do seguro-desemprego a que
se refere este artigo será pago à conta do Fundo de
Amparo ao Trabalhador – FAT, instituído pela Lei nº
7.998, de 11 de janeiro de 1990.

§ 2º O período de proibição de atividade pes-
queira é o fixado pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis –
IBAMA, em relação à espécie marinha, fluvial ou la-
custre, a cuja captura o pescador se dedique.

Art. 2º Para se habilitar ao benefício, o pescador
deverá apresentar ao órgão competente do Ministério
do Trabalho e da Previdência Social:

I – certidão do registro de pescador profissional
no Ibama emitida, no mínimo, há 3 (três) anos da data
da publicação desta lei;

II – atestado da Colônia de Pescadores a que
esteja filiado, ou do órgão do Ibama, com jurisdição
sobre a área onde atue o pescador artesanal, ou, em
último caso, declaração de dois pescadores profissio-
nais idôneos, comprovando:

a) o exercício da profissão na forma do artigo 1º
desta lei;

b) que se dedicou à atividade, em caráter inin-
terrupto, durante o período transcorrido entre a parali-
sação anterior e aquela em curso;

c) que a sua renda não é superior a
Cr$60.000,00 (sessenta mil cruzeiros) mensais, em
valores de dezembro de 1991, a serem atualizados
de acordo com a variação da TR.

III – comprovantes do pagamento da contribui-
ção previdenciária.

Art. 3º Sem prejuízo das sanções civis e penais
cabíveis, todo aquele que fornecer ou beneficiar-se
de atestado falso para o fim de obtenção do benefício
de que trata esta lei estará sujeito a:

I – demissão do cargo que ocupa, se servidor
público;

II – suspensão de sua atividade profissional,
com cassação do seu registro no Ibama, por dois
anos, se pescador profissional.

Art. 4º O benefício assegurado nesta lei somente
poderá ser requerido a partir de 1º de janeiro de 1992.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art.6º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 20 de dezembro de 1991; 170º da Inde-

pendência; e 103º da República. – FERNANDO
COLLOR – Antônio Magri.

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O requeri-
mento lido será despachado à Mesa para decisão, nos
termos do inciso III do artigo 216 do Regimento Interno.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB-GO) - Sr. Pre-
sidente, requeiro a minha inscrição para uma comuni-
cação inadiável.

��� ����� �	 �
���	 �
�
�� ����	 ����



O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Exª
está inscrito para uma comunicação inadiável na pror-
rogação da Hora do Expediente.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT-SP) - Sr.
Presidente, da mesma forma, peço o direito de inscri-
ção para uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Exª fica
inscrito como segundo orador, Senador Eduardo Su-
plicy. Cada um disporá de cinco minutos.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Passa-se
à lista de oradores.

Concedo a palavra ao Senador Luiz Otávio, por
20 minutos.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB-PA. Pronuncia o se-
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, hoje estamos a encer-
rar o primeiro período do ano letivo, ano em que aqui
chegamos como representante do povo brasileiro e,
em especial, do povo do meu Estado, o Pará.

Ao encerrarmos hoje o nosso período legislativo
- amanhã se inicia o nosso recesso -, venho à tribuna
desta Casa para apelar para um forte conteúdo de es-
pírito público de união pelo Estado e, em especial,
pela Região Amazônica.

Apresentarei um projeto de emenda constitucio-
nal mediante o qual pretendo que se altere o art. 159
da Constituição Federal, inciso I, alínea c, que dispõe
sobre os recursos hoje originários do Fundo Constitu-
cional de Financiamento do Norte - FNO, que são uti-
lizados para financiamentos da produção, da agricul-
tura, dos negócios da Amazônia.

Solicitei informações ao Basa sobre a aplicação
dos recursos do FNO administrados por aquele ban-
co. A Presidente, Drª Flora Valladares Coelho, envi-
ou-nos um ofício com as informações solicitadas,
apresentando um quadro em que mostra o cresci-
mento do volume de recursos que têm ficado imóveis
dentro daquela instituição. Ao longo de praticamente
cinco anos, esse crescimento vem ocorrendo em pro-
gressão geométrica: iniciou, em 1995, com 86 mi-
lhões; em 1996, caiu para 38 milhões; em 1997, foi
para 193 milhões; em 1998, 380 milhões; e, em 1999,
está beirando os 500 milhões de reais. Isso decorre
da falta de utilização desses recursos para geração
de empregos, para geração de renda na nossa Re-

gião amazônica. E venho aqui nesta tarde para dizer
que, diante do documento enviado pelo Basa, que
surpreende a todos nós, é inequívoca nossa condição
de Parlamentar, nossa condição de representantes
do povo do nosso Estado e da nossa Região.

Sr. Presidente, aproveito para pedir que este do-
cumento do Basa conste dos Anais da Casa.

No item 7 da informação que recebi do BASA, a
Presidente diz, com bastante nitidez:

As principais causas de ordem externa
que afetavam - e ainda afetam - o desempe-
nho operacional são:

a) ...........................................................
b)...........................................................
c) carência de infra-estrutura adequada

(transporte, energia, armazéns etc.) para
apoiar a produção, na maioria dos Municípios
da Região Norte.

Portanto, nobres Senadores, notem bem: esses
recursos sobram no caixa do FNO, fundo constitucio-
nal criado pelo Congresso Nacional para atender in-
vestimentos na Região Amazônica. Esses quase
R$500 milhões estão lá paralisados, imóveis no caixa
do Basa, e a Presidente é bem clara quando diz que
não existe infra-estrutura no Estado.

Então, esta Casa tem o grande desafio de alte-
rar a Constituição Federal, de forma a fazer com que
esses recursos possam ser utilizados para essa tal in-
fra-estrutura, contribuindo assim para o desenvolvi-
mento não só do Pará, da Região Amazônica, dos
Estados que compõem a Amazônia Legal, mas inclu-
indo-se também Mato Grosso, o Tocantins, Goiás, até o
Paraná.É necessário viabilizarmos a pavimentação dos
800 quilômetros que faltam para a BR-163, que liga Cui-
abá a Santarém. Para essa obra são necessários
R$300 milhões, segundo levantamentos feitos pelo Mi-
nistério do Transportes. Se possível, até recursos exter-
nos deveriam ser considerados para viabilizar essa
obra, pois ela fará com que o Brasil melhore bastante
sua balança comercial, e aí, sim, poderemos ter superá-
vit em nossas exportações, com o barateamento do
custo de nossa produção e a construção da via de aces-
so mais rápida aos portos nacionais, para que nossos
produtos sejam exportados aos portos americanos,
asiáticos, e outros portos, europeus inclusive.

Com isso, com certeza daremos aquilo
que sempre se reclama. Apenas ficamos di-
zendo que os problemas são eternos, que
somos da terra do “já teve, do já tive-
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mos isso, do já tivemos aquilo”. Agora estamos na
época “do que teremos”, da época firme de acreditar-
mos, como o nosso Presidente do Senado Federal,
Senador Antonio Carlos Magalhães, que nos serve
de exemplo.

Na sessão do Congresso de ontem, Antonio
Carlos Magalhães, por acordo de todas as Lideran-
ças políticas, independentemente de ideologia ou de
questão partidária, conseguiu a aprovação da Medida
Provisória nº 1.740, que define diretrizes e incentivos
para o desenvolvimento regional. Ela beneficia direta-
mente a fábrica da Ford, a ser instalada na Bahia, por-
que prorroga o prazo para inscrições de indústrias
que queiram se instalar no Norte e no Nordeste, prazo
esse extinto no dia 2 de junho.

Isso, sim, é uma forma de se estabelecer uma
política séria, honrada, competente. Não devemos
nos limitar a dizer que não podemos fazer nada, que é
assim mesmo, que não há recursos. Como não há re-
cursos? Vamos criar opções, trabalhar juntos e, com
certeza, chegaremos lá.

O Sr. Nabor Júnior (PMDB-AC) - V. Exª me per-
mite um aparte?

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB-PA) - Concedo um
aparte ao eminente Senador Nabor Júnior.

O Sr. Nabor Júnior (PMDB-AC) - Senador Luiz
Otávio, também recebi esse documento encaminha-
do pela Presidente do Banco da Amazônia, Drª Flora
Valladares Coelho, por sinal nossa conterrânea - uma
das acreanas mais ilustres, que já exerceu muitas
funções públicas neste País. Tenho também o maior
interesse na aplicação dos recursos provenientes dos
fundos constitucionais, não só do Norte, mas também
do Nordeste e do Centro-Oeste. Fui autor de uma das
emendas que resultaram na criação desses fundos,
na Assembléia Nacional Constituinte, embora tendo
de ceder quanto ao percentual, pois minha proposta
era de 5% para a Região Norte, mas, ao final, foram
aprovados 3%. Desta forma, considero-me co-res-
ponsável pela efetivação da proposta. Lamento, ago-
ra, que esse dinheiro não esteja se prestando aos
altos objetivos para os quai s foi determinado, pois
reclama-se que hoje só serve para que o BASA o
aplique em inversões financeiras geradoras de re-
cursos substanciais, usados, inclusive, na cobertu-
ra da folha de pagamento de pessoal daquele es-
tabelecimento de crédito. O que existe é uma bu-
rocracia quase intransponível, que inferniza a vida

dos pequenos produtores e empresários que se
candidatam a esses financiamentos por meio do Fno,
quase inacessíveis. Sou capaz de atestar a lisura de
propósitos e a correção da vida profissional da Drª Flo-
ra. Ela já esteve depondo aqui no Senado Federal, na
Comissão da qual fui Presidente - Comissão sobre o De-
senvolvimento da Amazônia, requerida pelo Senador
Ademir Andrade. Na sua exposição, disse que o índice
de inadimplência dessas operações era tão elevado que
gerava grandes prejuízos para o Banco, porque os recur-
sos são do Tesouro Nacional, e o Banco é o seu agente
financeiro. Se o Banco emprestar mal, ele tem que repor
ao Tesouro Nacional esses recursos mal empregados e
que não lhe retornaram.Apesar disso, creio que são pro-
blemas contornáveis. O que não pode acontecer - como
diz V.Exª e conforme consta nesse documento - é o Ban-
co reter quase R$500 milhões em seus cofres, ou apli-
cá-los em inversões financeiras, deixando de assistir a
uma região tão carente, tão necessitada como é a Ama-
zônia. Então, parabenizo V. Exª pelo pronunciamento a
respeito da política de aplicação dos recursos do Fundo
Constitucional de Financiamento do Norte.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB-PA) - Agradeço a V.
Exª pelo aparte, Senador Nabor Júnior. Diria mais:
não estamos aqui querendo favor de ninguém. A Re-
gião Amazônica não precisa de favor de ninguém.
Como sempre tenho dito aqui, só queremos os mes-
mos direitos que têm outras regiões do País, nesta hora
em que o Pará tem a solução, em que a Amazônia tem
a solução. Como disse o Senador Blairo Maggi, ainda
em Itaituba, se for o caso, poderemos viabilizar esses
recursos para que retornem nas condições econômicas
mais vantajosas possíveis, até porque os recursos apli-
cáveis na Região Amazônica retornam ao Governo Fe-
deral. Lá não existe mais fundo perdido. Ninguém está
falando aqui para jogar dinheiro fora; ao contrário, va-
mos utilizar melhor os recursos que temos.

O Sr. Bernardo Cabral (PFL-AM) - Permite V.
Exª um aparte?

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB-PA) - Concedo o
aparte ao nobre Senador Bernardo Cabral, do meu
Estado irmão, Estado do Amazonas.

O Sr. Bernardo Cabral (PFL-AM) - Senador Luiz
Otávio, o que vale a pena é sentir que a nova gera-
ção de Senadores, na qual V. Exª está mereci-
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damente incluído, demonstra o acerto do eleitorado. E
aqui quero cumprimentar o eleitor do Pará, que man-
da um jovem Senador e o faz certo, consciente de que
estaria escolhendo bem, porque V. Exª, além de abor-
dar a aplicação dos recursos constantes dos fundos
constitucionais, demonstra a sua preocupação com o
seu Estado. É verdade! A nossa região não quer pedir
favores e tampouco esmolar; quer que lhe reconhe-
çam o direito de ser brasileira. Ao invés de ser tratada
como enteada, que seja tratada como filha desta Na-
ção. Ora, quando V. Exª reclama, e depois o Senador
Nabor Júnior secunda, dizendo das dificuldades cria-
das pela burocracia, dizendo também que a Drª Flora
Valadares já demonstrou que se sente manietada, o
que é importante nisso é a posição de V. Exª: cobra e,
se pede, não pede pedindo, pede exigindo, na velha
lembrança do Padre Antônio Vieira, para demonstrar
que falta união à nossa região. Se nós todos, Estados
do Pará, Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, Ama-
pá, nos juntarmos, como já estamos tentando fazer,
numa frente da Amazônia, esses burocratas ou quem
suas vezes fizer vão ter que tomar uma outra atitude.
O Senador Nabor Júnior lembrou a época da Consti-
tuinte, quando também se encontrava batalhando por
esses recursos o Senador Mozarildo Cavalcanti,
àquela altura, como eu, Deputado Federal. Nós nos
unimos - Norte, Nordeste e Centro-Oeste - e não era
aprovado nada que não tivéssemos ouvido, porque
éramos maioria absoluta dos integrantes da Constitu-
inte. Se V. Exª tiver o apoio de todos nós, companhei-
ros dos Estados vizinhos, tenho a certeza que a pre-
gação de V. Exª ecoará. E já que falamos em Vieira,
lembro que ele dizia que até os penhascos ecoam
porque, senão, arrebentariam de dor. Meus cumpri-
mentos.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB-PA) - Muito obrigado,
Senador Bernardo Cabral, a experiência e o nome de
V. Exª abrilhantam ainda mais a sua intervenção, a
qual, com muito orgulho e satisfação, incluo em meu
pronunciamento.

Acrescento ainda que o Estado do Amazonas é um
dos Estados que também será bastante beneficiado com
a pavimentação da Cuiabá-Santarém. Hoje a indústria
eletroeletrônica, maior parque industrial de eletrônicos
do Brasil, é totalmente atendido pela Belém-Brasília,
pela Cuiabá-Porto Velho e por um sistema de balsas,
um sistema fluvial de quase 1000 milhas, pouco
mais de 900 milhas, até Manaus. Esse percurso,

então, será feito em três ou quatro dias de viagem, por-
que o percurso Santarém-Manaus é a metade do percur-
so Belém-Manaus ou de Porto Velho-Manaus. Logo, o
Amazonas com certeza também será beneficiado com
esse novo sistema.

Além disso, em Santarém, o Governador Almir
Gabriel e o Presidente Fernando Henrique chegaram
com a energia firme e forte do Projeto Tramoeste, vin-
da de Tucuruí. Agora temos energia 24 horas, capaci-
dade total e inclusive já com o cabo de fibra óptica
para comunicações e qualquer outro tipo de moderni-
dade, de avanço tecnológico na área de informática.

Esse pólo Santarém, se bem trabalhado, poderá
tornar-se o novo pólo industrial de produção de insumos
para atender a Zona Franca de Manaus. Hoje tudo é
produzido em São Paulo - três mil quilômetros de dis-
tância, ida e volta são seis mil quilômetros. Imaginem V.
Exªs o custo disso. Como se pode pensar em exportar
bens com um sistema de transportes tão antiquado?!

O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB-AM) - Permi-
te-me V. Exª um aparte?

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PFL-RR) - V. Exª
me permite um aparte?

O SR. LUIZ OTÁVIO(PPB-PA) - Concedo o
aparte ao Senador Gilberto Mestrinho e em seguida
ao Senador Mozarildo Cavalcanti.

O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB-AM) - Nobre
Senador Luiz Otávio, V. Exª tem feito colocações mui-
to pertinentes sobre a problemática da Amazônia. E
eu entrava aqui quando V. Exª falava sobre o Fundo
Constitucional.Ora, esse Fundo foi criado com o obje-
tivo de juntar recursos para aplicação em atividades
de desenvolvimento da região. O gestor desse Fundo
é o Banco da Amazônia, instituição que tem longa his-
tória lá na região. Mas, se V. Exª examinar o balanço
do último ano do Banco da Amazônia, vai ver que
ele não tem condições de aplicar o Fundo Constitu-
cional. Por quê? O banco tem um patrimônio líquido
de R$176 milhões e gasta só com pessoal, por ano,
R$156 milhões. Quer dizer, um banco por ano é o
que se gasta com pessoal. Como sustentar essa
máquina? Pegando o dinheiro do Fundo e aplicando
no mercado financeiro. É a receita financeira do
Fundo que sustenta o banco. São R$30 milhões por
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mês, R$360 milhões por ano. Enquanto isso, o pobre
produtor enfrenta dificuldades. Inventam uma burocra-
cia, que não garante o crédito. Ao contrário, essa buro-
cracia garante que o dinheiro não seja aplicado na pro-
dução, e, sim, no mercado financeiro. Essa é a dolorosa
realidade.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB-PA) - Isso é verda-
de.

O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB-AM) - Assim,
a colocação de V.Exª é muito boa.É preciso mudar essa
forma de atuar, essa forma de agir. Quanto aos demais
assuntos que V. Exª vem abordando, como a Cuia-
bá-Santarém, por exemplo, quero dizer que ela é impor-
tantíssima em vários aspectos. É importante para Mato
Grosso, é importante para o Pará, é importante para a re-
gião. Nós, da Amazônia, devemos lutar para que toda a
Amazônia se levante, toda a Amazônia se desenvolva.
Nós, que somos contrários à permanência das desigual-
dades regionais, vamos lutar para que a Amazônia se le-
vante e explore as suas riquezas.Acabemos com a misti-
ficação e as falsidades que existem em relação àquela
região e tratemos objetivamente do que é bom, do que é
real, do que se pode fazer para o bem da Amazônia. V.
Exª, mais uma vez, está de parabéns.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB-PA) - Obrigado, Se-
nador Gilberto Mestrinho.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O tempo
de V. Exª está esgotado, Senador Luiz Otávio.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB-PA) - Fico satisfeito
de ver que um Senador como V. Exª, Senador Gilber-
to Mestrinho, Governador do Estado do Amazonas
por várias vezes, homem que tem vivência e conta
com o respeito da nossa região, sabe que, ainda on-
tem no Congresso Nacional, conclamei todos os par-
tidos a salvar o Banco do Brasil.

O Banco do Brasil, ontem, aqui, podia estar que-
brado. Quando o Presidente do Senado apresentou
requerimento de urgência para hoje votarmos aquela
matéria, bastaria que um Senador discordasse para
que o Banco do Brasil estivesse hoje quebrado.
Senador Gilberto Mestrinho, essa entidade possui
apenas seis bilhões e poucos reais de patrimônio,
sendo que, só nos precatórios de São Paulo, são
R$5,7 bilhões. Portanto, o Banco do Brasil -

conforme declarou seu próprio Presidente, em carta
ao Senado - está quebrado.

No entanto, o que aconteceu? Encontrou-se
uma fórmula de solucionar o problema: a fórmula polí-
tica. Essa é a forma que temos que encontrar também
para resolver os problemas do nosso Estado, da nos-
sa Região e de todo o Brasil. Analisar, por exemplo, o
caso do FNO, já que é um absurdo termos recursos
em caixa e não podermos desenvolver o País apenas
por uma questão que pode ser alterada a qualquer
momento: a Constituição Federal.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Senador
Luiz Otávio, lamento, mas ontem houve uma dificuldade
com o gerenciamento da Hora do Expediente. Então,
apelo a V. Exª para não conceder mais apartes.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PFL-RR) - S.Exª já
havia concedido, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - S. Exª ha-
via concedido, mas o tempo dele está esgotado, Se-
nador Mozarildo. Peço a V. Exª que seja breve.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PFL-RR) - Sr. Pre-
sidente, conto com a licença de V. Exª para me solida-
rizar com todos os oradores que apartearam o Sena-
dor Luiz Otávio e dizer que, verdadeiramente, todas as
palavras colocadas por S.Exªs são muito fortes.Precisa-
mos, como disse o Senador Bernardo Cabral, no segun-
do semestre, tornar realidade a nossa Frente Parlamen-
tar da Amazônia para, em conjunto, atacarmos e resol-
vermos esses problemas. Muito obrigado.

O SR.LUIZ OTÁVIO (PPB-PA) - Agradeço a V.Exª.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Mesa
também agradece ao Senador Mozarildo Cavalcanti.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB-PA) - Agradeço às
Srªs e aos Srs. Senadores, em especial ao Presiden-
te, uma vez que ultrapassei 3 minutos do meu tempo.
Voltarei numa outra oportunidade.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR LUIZ OTÁVIO EM SEU
PRONUNCIAMENTO:
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Exª
será atendido na forma regimental.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT-RS)
- Sr. Presidente, solicitaria a V. Exª que me inscreves-
se para uma comunicação inadiável, conforme prevê
o Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Exª fica
inscrita em terceiro lugar para falar na prorrogação da
Hora do Expediente.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC) - Sr.
Presidente, indago a V. Exª se ainda é possível, base-
ado no art. 14 do Regimento Interno, inscrever-me
para uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Na pror-
rogação da Hora do Expediente, infelizmente, não é
mais possível, Senador Casildo Maldaner, porque a
prorrogação regimentalmente fica limitada a 15 minu-
tos, e já há três Srs. Senadores inscritos.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Tem a pa-
lavra o Sr. Bernardo Cabral por 20 minutos.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no último dia
24, com a responsabilidade de quem procura desem-
penhar o seu mandato sem chamar à atenção para
problemas que possam ser considerados de fácil re-
percussão, mas sem revestimento comprobatório - o
que é muito fácil em palanque eleitoral, mas que deve
ser expulso de uma tribuna como a do Senado -, tratei
de um assunto que há três dias vem sendo abordado
pela imprensa brasileira.

Esse assunto diz respeito à infiltração do movi-
mento guerrilheiro Sendero Luminoso em Rondônia,
com penetração pelo Estado do Acre.

Naquela altura, Sr. Presidente, exatamente no
dia 24, dentre outras questões, está registrado no
Diário do Senado Federal:

“Senador Bernardo Cabral disse ainda
que dirigentes do Movimento dos Trabalha-
dores Rurais Sem Terra (MST) estão sendo
expulsos do local pelos ativistas da LOC”, ou
seja, Liga Operária Camponesa. “Um dos ex-
pulsos é, segundo Cabral, Antônio Ribeiro, o
Tempestade, que lhe teria dito que os ativis-
tas da LOC querem entrar em contato com os
fazendeiros, sem levar em conta o interesse
de posseiros e a luta pela reforma agrária.”

E aí vem uma expressão minha, Sr. Pre-
sidente:

“Nós, Senadores da Amazônia, esta-
mos preocupados. Defendemos a reforma
agrária, mas conforme as determinações

constitucionais. Tememos que a radicaliza-
ção do movimento, infiltrado por guerrilheiros
do Sendero Luminoso, possa atrapalhar a
luta pela reforma agrária.”

E concluía com esta afirmação:

“O que o movimento radical quer não é
a reforma agrária, mas a revolução”.

No dia 26, o eminente Senador Moreira Mendes
ocupou a tribuna para trazer ao conhecimento do Se-
nado uma liga atribuída, não ao Movimento dos Tra-
balhadores Rurais Sem Terra, mas àqueles outros
que estão querendo valer-se deste movimento, que é
um movimento, Sr. Presidente, de ocupação de lati-
fúndios improdutivos. Tal movimento traduz um lado
ideal, mas aqueles que querem aproveitar-se dos
mesmos estariam vendo nisso tudo a chamada crise
do capitalismo e a revolução proletária mundial.

Discorria, Sr. Presidente, sobre lutas operárias
na Argentina e no Chile, luta pela terra no Brasil e Pa-
raguai, luta armada de camponeses e operários na
Colômbia e no México e a guerra popular que estaria
ocorrendo no Peru. Tudo isso traz o aumento da re-
cessão e do desemprego em uma situação revolucio-
nária.

Naquela altura, o eminente Senador Tião Viana
me aparteava, a imprensa registrava e, logo a seguir,
veio uma notícia de um cidadão que não entendeu
bem o que estávamos tentando abordar. A notícia foi
publicada no jornal O Globo e o nome do cavalheiro é
Roberto Baggio, integrante da direção do Movimento
dos Sem-Terra. Ele declarou:

“A denúncia do Senador Bernardo Ca-
bral (PFL-AM) de que guerrilheiros do grupo
peruano Sendero Luminoso é uma estratégia
do Governo para desviar as atenções da cri-
se que atinge o País e tentar desmoralizar o
MST e os que lutam pela reforma agrária”.

Sr. Presidente, em nenhum instante da minha
vida política filiei-me a qualquer estratégia de governo
ou fui representante de governo, para trazer assunto
dessa natureza, como se fosse um emissário, um sim-
ples homem de recado do Governo. Se essa é a estra-
tégia do Governo, não é a minha, não é a daqueles
que estão preocupados com a nossa Região Norte.

E, veja, Sr.Presidente, que, logo a seguir, O Glo-
bo, na edição de ontem, declara:

“Integrantes do grupo guerrilheiro peru-
ano Sendero Luminoso estão” - é afirmati-
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vo e não condicional - “infiltrados no Brasil
apoiando o narcotráfico. A informação foi
dada ontem pelo Presidente do Peru, Alberto
Fujimori, em entrevista coletiva no Hotel Mé-
ridien, no Leme, onde está hospedado. Fuji-
mori disse que o serviço de inteligência peru-
ano descobriu que membros do grupo guerri-
lheiro já teriam invadido o país pelo triângulo
Caballococha (Peru), Letícia, (Colômbia) e
Tabatinga (Brasil), na selva amazônica para
dar apoio ao tráfico de drogas”.

Sr. Presidente, não partilho da posição adotada
pelo Sr. Fujimori no Peru e em nenhum instante a de-
fendi aqui, mas ele é um Presidente da República, em
uma reunião com outros Presidentes da República.
Quando S. Exª faz uma declaração como essa mere-
ce, portanto, respeito e merece ser ouvido.

E quando a declaração dele não tivesse valor,
Sr. Presidente, porque se poderia desconfiar de sua
condição político-ideológica, quero referir-me a um
governador que está merecendo respeito da Casa,
por ele e pelo seu irmão que é Senador, o Senador
Tião Viana.

A jornalista Marcia Carmo Karam, responsável
pelo Informe JB, faz no que se chama na linguagem
jornalística a sua suíte, que é a entrada da coluna,
esta confirmação. Palavras textuais:

“Estão realmente dadas ”todas as condições"
para que não só traficantes, mas também guerrilhei-
ros, entrem no Brasil pela Amazônia. Quem fala sobre
este perigo é o governador do Acre, Jorge Viana (PT),
para quem faz sentido o alerta do presidente do Peru,
Alberto Fujimori, sobre a entrada do Sendero Lumino-
so no Brasil."

E transcreve ela palavras do Governador Viana:
“Isto pode ocorrer porque o policiamento na

fronteira caiu muito nos últimos tempos. Dos 130
agentes federais que estavam aqui há dez anos, ago-
ra só restam trinta. Esta deficiência é grave”.

Daqui mais um pouco, Sr. Presidente, vou abor-
dar, para me solidarizar com o Governador Viana,
essa deficiência. Já falei sobre o assunto várias vezes
e não fiquei sozinho: ora uns à minha frente, ora ao
lado e ora depois, outros já se referiram ao problema
do Calha Norte e dos destinos orçamentários.

Veja, Sr. Presidente, o que declara o Governa-
dor Jorge Viana - ainda segundo o “Informe JB”:

“Jorge Viana vai formalizar a reclamação ao
Presidente. Segundo ele, apesar da presença do
Exército, a falta dos federais está deixando espaço
principalmente para os narcotraficantes”.

Agora vêm as palavras do Senador Tião Viana, que
se encontra presente, dando-me a honra de me ouvir:

“O Senador Tião Viana (PT-AC), irmão do gover-
nador, afirma que, na fronteira, ”grupos paramilita-
res", falando em espanhol, deixam famílias humildes,
no mínimo, constrangidas com suas pistolas".

E a seguir vem uma declaração minha, Sr.Presi-
dente, dizendo que o assunto foi tratado numa reu-
nião do Comando Militar da Amazônia, na sexta-feira
passada, e que os militares tratam da volta do traba-
lho de inteligência da Amazônia, dizendo eu que o as-
sunto era reservado.

Portanto, se me permitem a companhia, os três -
Senador Tião Viana, o Governador Jorge Viana e eu -
demos crédito ao que aqui foi denunciado - depois
confirmado por um Presidente da República - e que
agora é confirmado pelo correspondente do JB em
Manaus.

O Jornal do Brasil de hoje traz notícia com o tí-
tulo “Tropa ocupa assentamento”. O autor da reporta-
gem é Orlando Farias, da agência JB:

“Manaus - Tropas do Comando Militar da Ama-
zônia (CMA) ocuparam ontem o projeto de assenta-
mento do Incra Machadinho, oeste de Rondônia”.

E aí, Sr. Presidente, diz, lembrando a denúncia
formalizada pelo Senador Tião Viana e por mim, que
ali se estaria implantando um foco guerrilheiro para
ações armadas dos sem-terra durante ocupação de
fazenda, ou seja, infiltração.

E diz mais a notícia:

“No projeto Machadinho é muito forte a presen-
ça dos dissidentes do Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra. Os militantes da Luta de Organiza-
ção Camponesa aparentemente abandonaram os
acampamentos depois de uma reunião no fim de se-
mana na Prefeitura de Machadinho, quando foi comu-
nicada a chegada do Exército à região”.

Ora, mais simples seria, Sr. Presidente, se não
houvesse essa infiltração, que o diálogo se estabele-
cesse, que é o que ocorre quando estão os sem-terra
com boa intenção. A infiltração, portanto, é nítida, é
clara, é patente. Tanto é assim, Sr. Presidente, que o
informe diz o seguinte:

“Em Manaus, o Comando Militar da Amazônia
não quis comentar o deslocamento de tropas para o
projeto Machadinho. O Chefe da 5ª Seção, major Ga-
briel Gondim, disse que o assunto está sendo in-
vestigado há mais de duas semanas pelo CMA” -
Comando  Militar  da  Amazônia.
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Termina dizendo o major que, como o assunto
está classificado como reservado, ele não poderia se
manifestar; apenas poderiam fazê-lo os mais altos es-
calões do Comando.

Sr. Presidente, esta matéria merece alta refle-
xão - o sabemos nós, que convivemos ali, e sabe a
grande maioria que conhece o local. Após a criação
do Projeto Calha Norte - projeto que, digo mais uma
vez, infelizmente foi estigmatizado; a ele não seu deu
o relevo que deveria merecer nem a confirmação do
seu trabalho, preferindo-se colocar-lhe apenas rótulo
militar -, viemos à tribuna mostrar que desde 88 as
verbas destinadas, sobretudo as orçamentárias, ao
Projeto Calha Norte, vinham caindo a cada dia.

A última notícia que eu tenho, Sr. Presidente,
depois de ter dito que tínhamos ficado a zero: nós, de
Roraima, conseguimos aprovar, na Comissão de Re-
lações Exteriores, no Orçamento R$11 milhões - era
uma emenda da Comissão e, portanto, não era de ne-
nhum Senador em particular. Pois bem, desse nume-
rário, dessa verba, foram liberados R$1.216.567,00
para verificar se havia possibilidade de melhorar o
que o descaso do Governo Federal já ocasionou - se-
rão aplicados em conservação de rodovias vitais, dis-
tribuição de material e equipamentos essenciais à so-
brevivência de comunidades indígenas, manutenção
de aeródromos, manutenção de pequenas centrais
elétricas, construções de embarcações.

Ao lado da carência dos recursos destinados ao
Calha Norte, registro que a Assessoria Especial para
a Amazônia e Fronteiras, que é um órgão do Ministé-
rio Extraordinário para Projetos Especiais - aquela
antiga Secretaria de Assuntos Estratégicos -, vem re-
alizando um trabalho, Sr. Presidente, que, apesar de
todos os elogios, não consegue atingir as metas pro-
postas.

E o que se nota Sr. Presidente? As denúncias
feitas naqueles pronunciamentos anteriores estão se
confirmando.

O Sr. Tião Viana (Bloco/PT-AC) - Permite-me V.
Exª um aparte?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM) - Ouço
V. Exª com prazer.

O Sr. Tião Viana (Bloco/PT-AC) - Nobre Sena-
dor Bernardo Cabral, gostaria de externar a minha
admiração de sempre pela clareza, pela serenidade,
pela prudência e pelo conteúdo dos pronunciamentos
de V. Exª. Esse pronunciamento tem um significado
maior do que aparenta, porque realça toda a proble-
mática referente à Amazônia. O que é a Amazô-
nia? Um continente que temos esquecido, ao qual

muito pouca atenção é dada. Falta uma definição es-
tratégica clara por parte do poder central deste país
em relação à nossa região. V. Exª aborda com muita
clareza esse assunto: reafirma a nossa condição de
esquecidos; reafirma a situação de uma região que
poderia ter um significado totalmente diferente para o
país inteiro se a visão de governo fosse diferente. O
Governador Jorge Viana lamenta que há pouco tem-
po tínhamos 130 agentes de Polícia Federal e hoje te-
mos apenas 28. Isso acontece em função de uma de-
satenção progressiva e muito pouca sensibilidade
para com o problema do narcotráfico na região, ao
lado do descontrole absoluto sobre nossas fronteiras.
O Senador Gilberto Mestrinho tem colocado, com
toda a propriedade, o que representa a falta de um
efetivo militar mais consistente para a Região Amazô-
nica, para as nossas fronteiras, tanto na calha amazô-
nica como na região de fronteira entre o Estado do
Acre e a Bolívia, que é uma área extremamente vul-
nerável. Tem havido poucas respostas concretas do
Governo Federal. Só posso imaginar que, em razão
de sua referência pública, da responsabilidade com
que V. Exª trata esse tema, o Governo Federal vá dar
ao assunto o tratamento que ele merece, vá dar uma
resposta à altura da importância do assunto. Espero,
sinceramente, que toda a Amazônia possa prestar o
devido reconhecimento ao assunto que V. Exª está
trazendo, já que, em nenhum momento, V. Exª tem-se
dirigido para querer fazer um juízo negativo de qual-
quer movimento legítimo ou levantando dúvidas em
relação a direitos sociais para a Região Amazônica.
Muito obrigado, Senador Bernardo Cabral.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM) - Sena-
dor Tião Viana, V. Exª coloca a matéria com absoluta
precisão. Neste instante, o que se busca não é nem
criticar, nem elogiar um movimento, mas defender a
nossa soberania, que está acima de qualquer outra
matéria que possa até ser legítima ou ser considera-
da legítima.

Quando o Governador do Estado que V. Exª re-
presenta - e aqui eqüidistante qualquer parentesco,
porque V. Exª faria do mesmo jeito - declara da sua
preocupação, vem exatamente casar com aquilo que
eu dizia, há uma semana atrás, ou seja, se essa infil-
tração guerrilheira casa-se, une-se, acopla-se aos
narcotraficantes, vamos ter uma dificuldade enorme
de colocar um ponto final ou sustar um movimento
dessa natureza, porque acaba aparecendo dinheiro
espúrio de todo lado para que um movimento desse
instale-se e estabeleça-se na superfície. E quando
a superfície de dificuldade se ampliar, muito
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mais difícil será para o Governo Federal estancar o
movimento.

De modo que V. Exª e o Governador têm razão.
Isso não pode continuar sendo olhado com olhos de
Pangloss. A matéria é tão séria e tão grave que o Par-
lamento deve denunciar da forma como vem denunci-
ando, e tenho a certeza de que falo em nome do Se-
nador Nabor Júnior, que, por estar presidindo a ses-
são, não pode interromper o discurso, porque o en-
grandeceria com o aparte, mas S .Exª e eu temos ve-
rificado documentos que têm chegado, aqui, às suas
mãos e que S. Exª me tem mostrado por uma questão
de deferência. A grande realidade, no entanto, Sena-
dor Tião Viana, é temos que nos unir em torno daque-
la área mais uma vez, porque se isso estivesse acon-
tecendo em um Estado próspero do Sul, e aqui nomi-
no São Paulo, já teria sido colocado um ponto final
nessa questão.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PFL-RR) - Permi-
te-me V. Exª um aparte?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM) - Ouço
o Senador Mozarildo Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior. Fazendo
soar a campanhia.) - Gostaria apenas de pedir a aten-
ção do orador e dos nobres Senadores que vão apar-
teá-lo, pois o seu tempo está esgotado. Pediria, então,
que os apares fossem breves, sem querer impedir a
oportunidade dos nobres Senadores apartearem o
orador num tema de tão grande importância para a
nossa nacionalidade.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PFL-RR) - Sena-
dor Bernardo Cabral, se não fosse V. Exª um homem
sereno e comedido, com certeza o discurso que está
fazendo seria dos mais inflamados, dado ao tema que
V. Exª aborda. Na verdade, há muito tempo, desde os
tempos de Deputado Federal, que faço e ouço denún-
cias sobre a questão da infiltração na Amazônia, seja
do contrabando de madeira, do contrabando de mine-
rais, agora, mais recentemente, a sofisticada biopira-
taria, e para culminar, vêm agora esses dois novos in-
gredientes, ou seja, o narcotráfico se aliando à ques-
tão da guerrilha. Chegou o momento em que não dá
mais para ficar empurrando com a barriga um proble-
ma tão sério, e V. Exª está fazendo, pela segunda vez,
a denúncia desse tema, dessa situação angustiante
no Estado de Rondônia e no Estado do Acre, de ma-
neira visível, e que, de maneira silenciosa, está-se es-
palhando por toda a fronteira da nossa Amazônia.
Também é oportuna a lembrança que V. Exª trouxe do
erro gravíssimo que se fez ao, praticamente, desativar
o Projeto Calha Norte, alegando ser ele apenas
um projeto militar, como se um projeto militar, não

fosse legítimo, como se não fosse legítimo os nossos
militares pensarem em defender as nossas fronteiras,
pois todos sabemos que é um projeto de alto alcance
em todos os aspectos, principalmente nos aspectos
sociais. Tenho a impressão de que agora, com esses
fatos, temos o direito e o dever de cobrar do Poder
Executivo ações concretas para coibir a entrega cada
vez maior da nossa Amazônia não aos interesses in-
ternacionais mais ou menos legítimos, mas ao inte-
resse internacional ilegítimo do narcotráfico e da
guerrilha.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM) - Sr.
Presidente, vou ouvir, rapidamente, os dois colegas.
Mas, Senador Mozarildo Cavalcanti, preciso dizer
que, apesar da situação extremamente delicada, o
pessoal do Calha Norte, do dia 21 ao dia 25, esteve
reunido em Macapá, no Amapá, para dar seqüência à
7ª Reunião de Coordenação do Programa Calha Nor-
te. E, ao que estou informado, no ano vindouro será
no meu Estado, ou seja, alguém do Governo Federal
já está sentindo que sem o Programa Calha Norte e
os militares lá - porque nós, civis, só podemos dar
esse nosso tipo de contribuição - ficaremos com a
nossa fronteira cada vez mais vazia e mais propensa
a uma invasão desta natureza.

O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB-AM) - Permite
V. Exª um aparte?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM) - Ouço
V. Exª, Senador Gilberto Mestrinho, e, a seguir, o Se-
nador Moreira Mendes. Responderei aos dois.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) - A
Mesa gostaria de alertar que o seu tempo já foi ultra-
passado em 3 minutos. Claro que o tema interessa ao
Senado e ao Brasil, ainda mais abordado por V. Exª.
Entretanto, compelidos pelo Regimento, gostaríamos
de pedir que os dois nobres Senadores aparteantes
sejam breves, a fim de que o eminente Senador pos-
sa concluir o seu brilhante pronunciamento.

O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB-AM) - Sr. Pre-
sidente, muito obrigado pela concessão. O tema é da
maior importância e a Amazônia é mais da metade do
Brasil, logo merece uma condescendência da Presi-
dência do Senado. Conheço o Senador Bernardo Ca-
bral desde estudante, sei do seu caráter, do seu com-
portamento, e é profundamente injusto o comentá-
rio que foi feito, em determinado meio de divulga-
ção, dizendo que ele estaria a serviço de uma de-
sinformação, de uma política muito usada pelo
Mussolini, na chamada teclie desinsormatio, para
desviar a atenção e atingir seus objetivos, que é
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exatamente o que fazem esses movimentos: por falta
de argumento, eles informam. Se analisarmos o com-
portamento desses movimentos, veremos que todos
são fascistas, fascistas no puro sentido da palavra.
Mas o Senador Bernardo Cabral abordou muito bem
esse problema. Quem vive nessa região sabe que
existe efetivamente uma participação do narcotráfico
e da narcoguerrilha em toda a Região Amazônica, de
norte a sul. Há pouco tempo, há pouco mais de um
ano, tivemos um confronto das Forças Armadas Bra-
sileiras, inclusive com mortes, na região do Traira.
Isso mostra que esse assunto é importante, merece
atenção e, mais do que isso, mostra que é fundamen-
tal que seja revista a posição do Governo com relação
às Forças Armadas na Amazônia, tão importantes na
defesa e no processo de utilização da região. Por isso,
é fundamental a reativação do Calha Norte, que era
um instrumento de defesa, de colonização e de inte-
gração de nossas fronteiras. Parabéns, Senador Ber-
nardo Cabral. V. Exª tem a minha solidariedade.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM) - Agra-
deço a V. Exª, Senador Gilberto Mestrinho, sobretudo
porque, tendo desempenhado o governo três vezes,
sabe daquele risco.

O Sr. Moreira Mendes (PFL-RO) - Permite V.
Exª aparte?

O Sr. Blairo Maggi (...-MT) - Permite-me V. Exª
também um aparte, Senador Bernardo Cabral?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM) - Que-
ro dizer ao Senador Casildo Maldaner que sou obedi-
ente ao Regimento. Ontem, ouvi um colega nosso,
também tratando de um assunto importante, que ul-
trapassou 12 minutos do seu tempo, e talvez não fos-
se um assunto como esse, de invasão do território, da
nossa soberania. Peço, por isso, permissão a V. Exª
para ouvir o Senador Moreira Mendes e, a seguir, o
Senador Blairo Maggi e, em dois ou três segundos,
encerrar. Sei que V. Exª, que é um patriota, concorda-
rá, sem nenhuma dúvida.

Ouço V. Exª, Senador Moreira Mendes, com mu-
ito prazer.

O Sr. Moreira Mendes (PFL-RO) - Com relação
ao tempo, concordo com V. Exª, tendo em vista que o
assunto aqui tratado neste momento, com muita pre-
cisão e clareza, como é do seu estilo, realmente é mu-
ito importante. Senador Bernardo Cabral, apenas
complementando o seu raciocínio, eu queria dizer
que a infiltração desse movimento tido como guerri-
lheiro - e não tenho dúvida disso, devido aos docu-
mentos que tenho em meu poder, já por mim de-
nunciados desta mesma tribuna por duas vezes,

uma cartilha editada por esse movimento, com cono-
tações claramente esquerdistas e com ensinamentos
de técnicas de guerrilha, e ainda relatórios reserva-
dos do INCRA e do Ministério Público do meu Estado
- estende-se não apenas pela região do Município de
Machadinho, mas também pela região de Theobroma
e pela região do vale do Anari, também no meu Esta-
do. Isso é grave e quero aqui mais uma vez concordar
com V. Exª. Entendo que este é o momento oportuno
para, de alguma forma, pressionar os poderes da Re-
pública a que voltem os seus olhos e a sua atenção
para esse grave problema, dando, sobretudo, meios e
instrumentos adequados para que a Polícia Federal
possa efetivamente marcar presença por toda essa
grande extensão da nossa Amazônia. Portanto, soli-
darizo-me com o seu pronunciamento. O assunto é
grave e merece ser tratado com responsabilidade pe-
las autoridades brasileiras.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM) - Ouço
V. Exª agora, Senador Blairo Maggi.

O Sr. Blairo Maggi (...- MT) - Senador Bernardo
Cabral, gostaria de cumprimentá-lo pelo pronuncia-
mento e dizer que fico bastante feliz por poder ouvir
as colocações e as denúncias que V. Exª faz da tribu-
na. Esse é um assunto que nós estamos acompa-
nhando há muito tempo pela imprensa, mas não tí-
nhamos ouvido, no Congresso, um posicionamento a
respeito. Em razão da credibilidade que tem em nível
nacional, V. Exª faz muito bem essa denúncia. Espe-
ramos que o Governo Federal consiga sensibilizar-se
com isso. Sinceramente, eu não acredito que as
agências de informação do Governo e que o Exército
não tenham essas informações. Eles têm obrigação
de ter essas informações. Nós gostaríamos de ter
uma explicação desses órgãos para sabermos exata-
mente a situação em que se encontra o Calha Norte e
toda a Região Norte do Brasil. Tudo isso é realmente
muito preocupante. O Brasil tem que repelir com vee-
mência e com força todas essas invasões ou possibili-
dades de invasões, principalmente quando eu ouço
dizer que o Governo do Acre, que hoje é do PT, tam-
bém concorda com isso. Essa é uma demonstração
de que o PT, de que a Oposição consciente do Brasil
não é contra o Brasil. Portanto, devemos nós todos,
Senadores, e o Congresso nos unirmos para defen-
der esse território brasileiro tão cobiçado. Se não to-
marmos cuidado com a Amazônia, se o Brasil não se
esmerar em cuidar dessa região, com certeza isso
será apenas o começo, e eles virão com muito mais
força e muito mais vontade de tomar esse nosso pe-
daço. Portanto, parabéns a V. Exª e muito obrigado.
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O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM) - Sena-
dor Blairo Maggi, Senador Moreira Mendes, encerro
dizendo que o Comando Militar da Amazônia tem ab-
soluta certeza do que está acontecendo, até porque
está altamente preocupado, como todos nós aqui.

E ao Senador Moreira Mendes devo dizer que o
Ministério do Exército, mais propriamente o Calha
Norte, não tem o bafejo que o Ministério da Fazenda,
o Ministério que cuida das verbas, dá aos bancos,
porque se houvesse socorro ao Calha Norte com um
terço do que tem sido dado aos bancos, talvez isso
não estivesse acontecendo. O Governo apenas não
mede a grandeza do território nacional - que não tem
preço - e a nossa soberania como mede os problemas
econômico-financeiros, sobretudo bancários.

Encerro, Sr. Presidente, agradecendo a V. Exª a
atenção dispensada e dizendo que o assunto é tão
grave, mas tão grave, que praza os céus que esse Go-
verno verifique que, no Senado, não há nenhuma dis-
sensão político-partidária; estamos todos unidos, Go-
verno e Oposição, Parlamentares dos mais diferentes
partidos, para dizer à Nação que o Senado está pre-
sente.

Obrigado.

Durante o discurso do Sr. Bernardo Ca-
bral, assumem sucessivamente a Presidên-
cia os Srs. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente;
Nabor Júnior, 3º Secretário, e Casildo Malda-
ner, 4º Secretário.
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Concedo a palavra ao Senador Ademir Andra-
de.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB-PA) -
Sr. Presidente, devo esclarecer que, em primeiro lu-
gar, deve ter prioridade quem está inscrito. A comuni-
cação inadiável é uma concessão que a Presidência
normalmente faz para dar oportunidade a três Sena-
dores. Quando não há essa oportunidade, a comuni-
cação inadiável se faz após a Ordem do Dia, porque a
prioridade, no caso, é evidentemente nossa, dentro
dos 20 minutos.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) - Se-
nador, é que quando chega o horário da Ordem do

Dia, que está prescrito no Regimento, ou o cumpri-
mos ou o alteramos, a fim de que prevaleça a oportu-
nidade dos três inscritos...

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB-PA) -
Sr. Presidente, não quero dialogar com a Mesa, mas
se V. Exª pode prorrogar a Hora do Expediente, como
normalmente é feito, para ouvir as comunicações ina-
diáveis, o mais justo é que V. Exª o faça para ouvir o
terceiro orador inscrito.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) - Va-
mos tentar resolver essa situação, como disse de iní-
cio, para que V. Exª possa, dentro da regra dos três
primeiros inscritos, proferir as suas orações e para
que ainda se possa atender as comunicações inadiá-
veis.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB-PA.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é com
muita preocupação que hoje exponho nesta Casa a
inaceitável ameaça do Banco Central do Brasil de re-
duzir para um simples escritório a sua delegacia regi-
onal localizada em Belém do Pará, responsável pelas
atribuições da instituição junto a todos os Estados da
Região Norte. E isso, Senadores Gilberto Mestrinho,
Jefferson Péres, Bernardo Cabral, Mozarildo Caval-
canti, dentre outros, é uma questão também de inte-
resse da Região Amazônica.

Recebi ontem, no meu gabinete, um documento
do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco
Central informando sobre a reunião da Diretoria Cole-
giada do Banco Central ocorrida em Brasília, no últi-
mo dia 23.Para espanto de todo o setor econômico da
região e dos próprios funcionários da delegacia regio-
nal, a pretexto de reorganização administrativa, a di-
reção do Banco Central pretende, na realidade, trans-
formar sua regional de Belém em simples escritório.

E saibam, Srªs e Srs. Senadores, que não é só a
delegacia da Região Norte que está ameaçada. E
chamo aqui a atenção de todos. A proposta do Banco
Central, para ser colocada rapidamente em execu-
ção, transforma em escritórios cinco das nove delega-
cias hoje existentes no País, que são as que funcio-
nam em Belo Horizonte, Belém, Fortaleza, Curitiba e
Porto Alegre. Vejam a coincidência. Permanecerão
apenas cinco regionais, as localizadas em São Paulo,
como não poderia deixar de ser, no Rio de Janeiro,
em Brasília, porque é a Capital, e, olhem a coincidên-
cia aí, temos que parabenizar, como o Senador
Pedro Simon sempre faz, o Presidente do Con-
gresso Nacional, Senador Antonio Carlos Maga-
lhães, em Salvador. Por que, em todo o Nordeste,
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escolheu-se para continuar como delegacia apenas a
de Salvador? Vai ser transformada a de Fortaleza,
que tem mais habitantes do que Salvador, mas que
talvez não tenha uma liderança da expressão e da for-
ça política de Antonio Carlos Magalhães. E isso, Se-
nador Jefferson Péres, é um desafio a todos nós; é
um desafio à Bancada Parlamentar da Amazônia, Se-
nador Luiz Otávio.

Como se sabe, o Banco Central conduz as suas
operações pela eminente cartilha neoliberal do Go-
verno FHC, desprezando a dimensão social e a in-
fluência do Estado quando da abordagem de um pro-
blema. Daí, através do Informativo de Comunicação
Social nº 0148, assinado pelo responsável pelos as-
suntos de administração, o Banco textualmente diz
que, para subsidiar a tomada de decisão de transfor-
mar as suas regionais em escritórios, foram desenvol-
vidos estudos que levaram em consideração a quanti-
dade das instituições financeiras, o volume pondera-
do de ativos, o fluxo cambial - e aí lembro que o Pará é
o sexto Estado exportador do Brasil, com uma pauta
de exportação anual de US$3 bilhões -, a movimenta-
ção de numerário, o número de municípios, o volume
de atendimento ao público, de forma que se adote um
modelo organizacional flexível, através de remaneja-
mento na estrutura administrativa e de pessoal. Por
essa lógica, mais uma vez a Região Norte, que é a
mais extensa do País e abriga 17 milhões de brasilei-
ros, fica, evidentemente, prejudicada.

O que estranhamos primeiramente, Srªs e Srs.
Senadores, é que da decisão da Diretoria do Banco
Central, através do voto BCB nº 211/99, de reorgani-
zar administrativamente a instituição, só se publicou
seu extrato de resumo. Aliás, o inteiro teor de tal deci-
são foi considerado sigiloso para todos, inclusive para
os próprios funcionários da casa, tendo como parâ-
metro a Portaria nº 266/95, que, a bem da verdade,
disciplina o necessário sigilo no trato de assuntos que
envolvem o Sistema Financeiro Nacional e não as-
suntos de natureza administrativa, como no presente
caso de reorganização administrativa do banco.

A tentativa de processar essa mudança de apa-
rência apenas administrativa, com caráter de otimiza-
ção dos recursos com redução de custo, exatamente
no período em que o Parlamento brasileiro entra em
recesso - quando não pode se reunir para reclamar
nem para fazer essa modificação - não me parece
algo que interesse ao País.

O Banco Central do Brasil é o agente do gover-
no responsável, dentre outras atividades, pela regula-
ção e fiscalização do Sistema Financeiro Nacional e
pelo controle da moeda e do crédito. A transforma-

ção de suas delegacias em simples escritórios, com
grande redução de pessoal e dos serviços executa-
dos, significará uma diminuição radical em sua capa-
cidade de fiscalização - de consórcios e de tudo que
envolve as finanças da população -, além de promo-
ver uma maior centralização na tomada de decisões,
contrariando tudo o que temos amplamente discutido
nesta Casa Legislativa nos últimos anos.

A fiscalização do Banco Central, da forma como
é hoje feita, já deixa muito a desejar. É isso que temos
constatado na CPI dos Bancos. Muitos casos de ban-
cos que quebraram por aventuras financeiras ou ain-
da daqueles que realizaram operações financeiras le-
sivas à Nação poderiam ter sido evitados se houves-
se fiscalização do Bacen. Também as operações abu-
sivas com precatórios, realizadas em vários Estados,
poderiam ser coibidas com fiscalizações mais eficien-
tes, auditorias prévias e outras providências. Isso de-
monstra que o Banco Central, com o quadro e a estru-
tura que possui, ainda é ineficiente e incapaz de
acompanhar as aventuras de malandros do sistema
financeiro.

Da mesma forma, as decisões centralizadas tra-
zem riscos para o País, pois são mais suscetíveis às
pressões e aos erros. Um bom exemplo disso foi a de-
cisão do Banco Central de conceder ajuda financeira
aos bancos Marka e FonteCindam, que motivou a ins-
talação da CPI dos Bancos, que está em funciona-
mento nesta Casa, expondo a fragilidade de nosso
sistema financeiro.

Quero aproveitar a oportunidade para manifes-
tar também a minha indignação com a atitude do Go-
verno de desconsiderar qualquer consulta à Bancada
Parlamentar da Amazônia. Os funcionários não são
consultados, os Parlamentares não são consultados,
os Governos não tomam conhecimento e somos sur-
preendidos com a decisão do Banco Central.

O Sr. Jefferson Péres (Bloco/PDT-AM) - Permi-
te-me V. Exª um aparte?

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB-PA) -
Com satisfação, Senador Jefferson Péres.

O Sr. Jefferson Péres (Bloco/PDT-AM) - Sena-
dor Ademir Andrade, o que está acontecendo agora
com o Pará não nos surpreende, a nós do Amazonas
que estamos já calejados por uma secular discrimina-
ção desde que se instituiu o regime federativo no Bra-
sil. Eu pergunto a V. Exª: é uma decisão do Banco
Central ou do Brasil?

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB-PA) -
Do Banco Central do Brasil. São nove agências no
País, e querem transformar a agência do Pará em
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simples escritório, com redução absoluta do poder de
fiscalização, de organização, etc.

O Sr. Jefferson Péres (Bloco/PDT-AM) - Pois é,
tomam essas decisões, atropelando e ferindo os inte-
resses de um Estado como o de V. Exª, que não está
implorando que o tratem como coitadinho, mas que é
um Estado com grande capacidade de exportação, é
um dos grandes exportadores do País. No entanto, a
Bancada e o Governo do Pará não foram ouvidos.
Entretanto, Senador Ademir Andrade, quando o Go-
verno Federal toma decisões como, por exemplo, a de
comprar os “micos” da Prefeitura de São Paulo, gas-
tando cinco bilhões, não nos consulta, mas depois
quer que nós, no Senado, resolvamos o problema. Ou
seja, são decisões tomadas de forma centralizada, sem
nenhuma transparência, e o Senado e o Congresso em
geral só são procurados para resolver os problemas no
âmbito da legislação.De forma que me solidarizo com V.
Exª pelo seu pronunciamento e oportunamente farei um
a respeito das discriminações que o meu Estado tam-
bém sofre há muitas e muitas décadas.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB-PA) -
Agradeço a V.Exª, Senador Jefferson Péres, e acho que
este não é uma problema do Pará somente, mas de
toda a Amazônia, porque o agência do Pará é que fisca-
liza todo o sistema financeiro da Região Norte do País.

Essa decisão de enfraquecer o Banco Central,
que inclusive foi confirmada ontem à noite em nova
reunião da sua diretoria, é um ato de exagero do Go-
verno, que cede às pressões e ingerências externas a
um limite indigno de uma Nação. Neste caminho, se-
remos oficialmente controlados por grandes grupos
do sistema financeiro internacional. É neste rumo que
trilham as decisões desse Governo, que vive seu pior
momento de popularidade.

Quero, nesta oportunidade, conclamar especial-
mente a bancada parlamentar e os Governos estadu-
ais da Região Norte a pressionarem o Governo Fede-
ral e a direção do Banco Central a reverem essa deci-
são. De minha parte, já estou pedindo explicações ao
Banco Central, solicitando o inteiro teor do Voto BCB
nº 211/91 e requerendo o adiamento dessa decisão,
para que possam ser melhor avaliados os seus efei-
tos, que, no meu entender, serão extremamente noci-
vos aos interesses da Nação brasileira.

Se compararmos o Banco Central do Brasil aos
bancos centrais de outras nações do mundo, veremos
que a estrutura do nosso banco é infinitamente menor
do que, por exemplo, a do banco central da Alema-
nha, um país com uma população muito menor que a
nossa, infinitamente menor que o nosso e com uma
estrutura funcional cinco vezes maior do que a do
nosso País.

Estou requerendo diretamente ao Dr. Armínio
Fraga - diretamente, não estou fazendo pedido de in-

formação ao Senado - que nos dê conhecimento do in-
teiro teor dessa decisão, e ainda o seu adiamento, para
dar mais tempo aos Governadores e aos Parlamentares
da Amazônia de se manifestarem sobre a questão.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PFL-RR) - Permi-
te-me V. Exª um aparte?

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB-PA) -
Ouço o Senador Mozarildo com alegria.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PFL-RR) - Sena-
dor Ademir Andrade, é apenas para me juntar a V. Exª
nesse protesto contra o esvaziamento de tudo o que
possa representar algo em favor da Amazônia: seja
na questão do Banco Central seja na de outros ór-
gãos que tinham representação na Amazônia Legal e
que estão sendo esvaziados. Por conseqüência, a
Amazônia está sempre perdendo, perdendo e per-
dendo. Por isso, digo a V. Exª que, efetivamente, preci-
samos, no segundo semestre, nos consolidar na
Frente Parlamentar da Amazônia, para levar as pro-
postas que queremos e reivindicar e cobrar aquilo de
que a Amazônia precisa para continuar crescendo e
se desenvolvendo.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB-PA) -
Agradeço o aparte de V. Exª.

Sr. Presidente, finalizo informando que estou
encaminhando à Mesa, além dessa questão do Ban-
co Central - que espero possa ser revertida, porque já
não é a primeira vez que se tenta tirar a agência do
Pará -, três pedidos de informação - que peço cons-
tem do meu pronunciamento, para registro nos Anais
-, que objetivam subsidiar um projeto de lei que venho
analisando junto à Confederação Nacional dos Traba-
lhadores do Comércio, envolvendo 27 confederações
estaduais de funcionários do comércio, e que visa
acabar com o desemprego no Brasil.

É uma idéia extremamente factível do meu pon-
to de vista, extremamente importante. Ela depende
da apresentação de várias propostas legislativas, in-
clusive com emendas constitucionais. Para concreti-
zá-las, preciso de informações sobre a CPMF.

Estou encaminhando ao Ministro da Fazenda
pedido de informações sobre todo o recolhimento da
CPMF nos últimos 60 meses, bem como ao Ministro
da Saúde solicitação de quanto S. Exª recebeu de
CPMF. É algo absolutamente fundamental. Se der
certo, se as contas atenderem aos nossos desejos,
será um projeto revolucionário, um projeto de extrema
importância, que poderá mudar completamente a
vida do povo brasileiro. Refiro-me ao que é recolhido
pelo INSS, pela Previdência Social, na folha de paga-
mento, ao que o empregado paga, ao que o emprega-
dor paga, aos recolhimentos sobre folha, sobre lucro,
sobre faturamento, etc. Enfim, todos esses dados nos
permitirão trabalhar na elaboração de uma nova legis-
lação trabalhista, para resolver, quase que de manei-
ra total, a questão do desemprego no nosso País.
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Era essa a colocação que eu tinha a fazer, Sr.
Presidente. Espero que a nossa denúncia seja um
chamamento a toda a Bancada Parlamentar da Ama-
zônia, especialmente à do Estado do Pará - ao Sena-
dor Tião Viana, à companheira Heloisa Helena, entre
tantos outros -, para nos somarmos, a fim de impedir
mais esse esvaziamento de uma instituição pública,
que, apesar de todos os pecados na sua cúpula, é
quem protege o consumidor na questão dos consórci-
os, quando há desvios e das perdas nas aplicações
no sistemas financeiro, feitos por este Brasil afora.
Nós, da Amazônia, não podemos permitir isso.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.

SENADOR ADEMIR ANDRADE EM SEU
PRONUNCIAMENTO:

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº DE 1999

(Do Senador Ademir Andrade)

Senhor Presidente,
Requeiro à V. Exa. com fundamento nos termos do art. 50, §

2º da Constituição Federal, com a redação dada pelo ECR nº 2/94,
combinado com o art. 215, I, al. “a” e 216, ambos do Regimento
Interno do Senado Federal, que se digne a adotar as providências
necessárias para solicitar que o Sr. Ministro da Fazenda informe
que o valor total arrecadado pelo Tesouro Nacional, por mês e iden-
tificando a respectiva alíquota incidente no período, com a contribu-
ição provisória sobre movimentação financeira – CPMF, instituída
originalmente por competência do artigo 74 dos ADCT dado pela
Emenda Constitucional nº 12, de 15 de agosto de 1996 e criada
pela Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, modificada pela Lei nº
9.539, de 12 de dezembro de 1997, e art. 75 dos ADCT, dado pela
EC nº 21/99.

Sala das Sessões, – Senador Ademir Andrade, (PSB/PA)

LEGISLAÇÃO CITADA

Art. 74. A União poderá instituir contribuição provisória sobre
movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos
de natureza financeira.

§ 1º A alíquota da contribuição de que trata este artigo não
excederá a vinte e cinco centésimos por cento, facultado ao Poder
Executivo reduzi-la ou restabelecê-la, total ou parcialmente, nas
condições e limites fixados em lei.

§ 2º À contribuição de que trata este artigo não se aplica o
disposto nos arts. 153, § 5º, e 154, I, da Constituição.

§ 3º O produto da arrecadação da contribuição de que trata
este artigo será destinado integralmente ao Fundo Nacional de Sa-
úde, para financiamento das ações e serviços de saúde.

§ 4º A contribuição de que trata este artigo terá sua exigibili-
dade subordinada ao disposto no art. 195, § 6º, da Constituição, e
não poderá ser cobrada por prazo superior a dois anos".

Art. 75. É prorrogada, por trinta e seis meses, a cobrança da
contribuição provisória sobre movimentação ou transmissão de valo-
res e de créditos e direitos de natureza financeira de que trata o art.
74, instituída pela Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, modificada
pela Lei nº 9.539, de 12 de dezembro de 1997, cuja vigência é tam-
bém prorrogada por idêntico prazo.

§ 1º Observado o disposto no § 6º do art. 195 da Constitui-
ção Federal, a alíquota da contribuição será de trinta e oito centési-

mos por cento, nos primeiros doze meses, e de trinta centési-
mos, nos meses subsequentes, facultado ao Poder Executivo redu-
zi-la total ou parcialmente, nos limites aqui definidos.

§ 2º O resultado do aumento da arrecadação, decorrente da
alteração da alíquota, nos exercícios financeiros de 1999, 2000 e
2001, será destinado ao custeio da previdência social.

§ 3º É a União autorizada a emitir títulos da dívida pública in-
terna, cujos recursos serão destinados ao custeio da saúde e da
previdência social, em montante equivalente ao produto da arreca-
dação da contribuição, prevista e não realizada em 1999.

LEI Nº 9.311, DE 24 DE OUTUBRO DE 1996

Institui a Contribuição Provisória sobre Movi-
mentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e
Direitos de Natureza Financeira – CPMF, e dá outras
providências.

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

Art. 1º É instituída a contribuição Provisória sobre Movimen-
tação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natu-
reza Financeira – CPMF.

LEI Nº 9.539, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1997

Dispõe sobre a Contribuição Provisória sobre
Movimentação ou Transmissão de Valores e de Cré-
ditos e Direitos de Natureza Financeira – CPMF.

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

Art. 1º Observadas as disposições da Lei nº 9.311, de 24 de
outubro de 1996, a Contribuição Provisória sobre Movimentação ou
Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Finan-
ceira – CPMF incidirá sobre os fatos geradores ocorridos no prazo
de vinte e quatro meses, contado a partir de 23 de janeiro de 1997.

OFÍCIO GSVP Nº 77/99

Brasília, 30 de junho de 1999

Exmo. Sr.
Dr. Armínio Fraga
MD Presiente do Banco Central do Brasil
Brasília – DF

Senhor Presidente,
Solicito sua especial atenção no sentido de nos esclarecer a

respeito do esvaziamento da Delegacia do Banco Central, em Be-
lém, que estaria em curso no âmbito da diretoria do órgão, conforme
denúncias e pedidos de providências que temos recebido do Pará.

Tais manifestações dão conta de que a decisão da Diretoria
Colegiada, de 23-6-99, que aprovou o voto BCB nº 211/99, apre-
sentando proposta de reorganização administrativa, implicaria em
redução de Delegacias Regionais a simples escritórios, caso da re-
gional de Belém, que jurisdiciona todos os estados da região Norte.

Nós defendemos, por diversas razões, a necessidade da
ampliação e não da redução da presença do Bacen na Amazônia.
Assim, para que tal situação seja esclarecida, aguardo de V. parte
as devidas informações solicitadas, particularmente a íntegra da
referida decisão da Diretoria Colegiada (211/99).

Atenciosamente, Senador Ademir Andrade, Segundo Vi-
ce-Presidente do Senado Federal.
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Durante o discurso do Sr. Ademir
Andrade, o Sr. Casildo Maldaner, 4º Secretá-
rio, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) - V. Exª será atendido na forma regimental.

Concedo a palavra ao Senador Eduardo Su-
plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT-SP. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em primeiro
lugar, eu gostaria de registrar que, conforme desig-
nação do Presidente Antonio Carlos Magalhães, os
Srs. Senadores Hugo Napoleão, Artur da Távola e eu
participamos, como observadores, da primeira reu-
nião entre os Chefes de Estado e de Governo da
América Latina, Caribe e União Européia, que con-
tou com a participação do Presidente da Comissão
Européia. A reunião, denominada Cimeira, aconte-
ceu no Rio de Janeiro, nos dias 28 e 29 de junho.

Avaliamos que se tratou de uma reunião de ex-
traordinária importância, na qual 49 Chefes de Estado
dialogaram sobre como desenvolver as suas rela-
ções, para aproximar inclusive a União Européia da
América Latina e do Caribe. Procurou-se encontrar
formas de aproximação tanto do ponto de vista do co-
mércio como das relações bilaterais, educacionais,
culturais, com o objetivo de conseguir maior
bem-estar de todos, fortalecimento da democracia,
conferir a universalidade de todos os direitos huma-
nos, reverter a degradação ambiental, promover o de-
senvolvimento sustentável, e, em todos os países, en-
fatizar a erradicação da pobreza e a melhoria da dis-
tribuição da renda.

Sr.Presidente, nesses encontros, eu gostaria de
ressaltar que deveria haver mais e mais uma perspec-
tiva que visasse sobretudo ao bem-estar para valer do
ser humano. Muitas vezes, os Chefes de Estado des-
tacam a perspectiva do comércio, do livre intercâmbio
de bens e serviços, da liberdade de locomoção do ca-
pital, quando, na verdade, deveríamos incluir, para
todo o planeta, a necessidade do avanço em termos
da liberdade do ser humano, conforme está na Carta
das Nações Unidas, liberdade para escolher onde tra-
balhar, onde estudar, onde cada um quer viver.

Creio que, mais e mais, teremos de derrubar os
muros que existem, como, por exemplo, ao sul dos
Estados Unidos, o muro que se eleva na fronteira do
Rio Grande.

Gostaria, Sr. Presidente, de requerer que seja
anexada a declaração dos Chefes de Estado, assina-
da ontem, no Rio de Janeiro.

Gostaria também, na última sessão do Senado
Federal neste semestre, de apresentar proposta de
emenda à Constituição que, felizmente, obteve a assi-
natura de mais de 45 Senadores - de todos aqueles
para os quais eu a apresentei -, visando propiciar
ao Presidente da República a oportunidade de com-

parecer ao Congresso Nacional, por ocasião da aber-
tura da sessão legislativa, para apresentar a mensa-
gem e o plano de governo; para expor a situação do
País e as suas metas para o cumprimento do disposto
no art. 3º da Constituição.

Trata-se justamente daquele artigo que se refe-
re aos objetivos fundamentais do País, de construir
uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o de-
senvolvimento nacional, erradicar a pobreza, reduzir
as desigualdades sociais e regionais e promover o
bem de todos, sem quaisquer preconceitos.

Poderá haver ainda a oportunidade de, após a
exposição do Presidente, os Líderes dos Partidos, em
cada uma das Casas do Congresso Nacional, por
tempo determinado, exporem sua avaliação sobre a
mensagem presidencial, facultando-se ao Presidente
o direito de resposta.

Lembremo-nos que nas diversas vezes que tem
vindo a mensagem, é o Chefe da Casa Civil que a traz
debaixo do braço, entrega-a ao Primeiro-Secretário
da Câmara, que é o do Congresso, que faz a sua leitu-
ra, sem muita vida. Na última ocasião em que isso
ocorreu, em 15 de fevereiro, o Presidente do Senado
e do Congresso Nacional, Senador Antonio Carlos
Magalhães, também apresentou a sua mensagem
sobre a situação do País. Aliás, foi tão viva que, esta
sim, teve uma grande repercussão na imprensa.

Observei que seria interessante não apenas o
Presidente do Congresso, mas os próprios Líderes,
num amplo espectro de partidos, exporem ao Presi-
dente, com brevidade, qual a sua impressão sobre a
mensagem e os instrumentos utilizados pelo Presi-
dente para atingir os objetivos de pleno desenvolvi-
mento, de estabilidade econômica, de estabilidade
de preços, como alcançar o pleno emprego, erradi-
car a pobreza e como melhorar a distribuição da ren-
da.

Quero dizer, Sr. Presidente, que, durante breve
diálogo com o Presidente Fernando Henrique Cardo-
so, mencionei a Sua Excelência que estava elaboran-
do essa proposta - isso foi ontem. Sua Excelência me
disse que acharia ótimo. Repetiu-me, inclusive, reite-
rando: “Eu acho ótimo ter a oportunidade de ir ao
Congresso Nacional”.

Portanto, quero agradecer a todos os Srs. Sena-
dores que assinaram essa proposição que se encon-
tra sobre a mesa. Se alguém ainda não pôde assi-
ná-la, eu o convido a fazê-lo, porque creio que será
aprovada por consenso.

Muito obrigado, Sr. Presidente. ,

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM
SEU PRONUNCIAMENTO:
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) - V. Exª será atendido na forma regimental.

Concedo a palavra à Senadora Emilia Fernandes.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT-RS.

Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que-
ro fazer o registro de um fato que está trazendo gran-
de preocupação para o Estado do Rio Grande do Sul,
de forma especial para as populações e para a econo-
mia da fronteira do nosso Estado, e que inclusive é
matéria dos jornais locais.

Trata-se da decisão anunciada pelo governo ar-
gentino, por meio da Resolução nº 295/99 do Serviço
Nacional de Sanidade e Qualidade Agroalimentar -
Senasa, um órgão do governo argentino, que impede
os consumidores daquele país de comprar produtos
de origem animal ou vegetal nos estabelecimentos
comerciais gaúchos. Por intermédio da referida reso-
lução, fica proibida a aquisição, por parte dos consu-
midores argentinos, de produtos de origem animal e
vegetal no comércio de nosso País, atingindo especi-
almente a zona de fronteira do Rio Grande.

Na lista dos produtos proibidos estão carnes de
todas as espécies, ovos, leite e derivados, mel, frutas,
verduras, legumes, flores e plantas. A medida, previs-
ta para entrar em vigor a partir de amanhã, 1º de julho,
ameaça muito fortemente o chamado comér-
cio-formiga, pelo qual as populações da fronteira
compram produtos brasileiros para consumo próprio
em um ou outro país.

A razão alegada pelo governo argentino para
adotar essa medida é de que o controle sanitário bra-
sileiro seria menos rigoroso, o que poderia resultar na
transferência de pragas e doenças já eliminadas na-
quele país.

Diante da alegação do governo argentino, per-
guntamos se houve registro de algum fato novo, de al-
guma doença ou praga, ou mesmo de alguma denún-
cia a respeito de qualquer situação de risco que justifi-
que a adoção da referida resolução, impedindo a
aquisição de produtos brasileiros.

A Resolução nº 295/99 do Serviço Nacional de
Sanidade e Qualidade Agroalimentar, do governo ar-
gentino, terá repercussão em todos os Municípios
que fazem fronteira, desde a Barra do Quaraí (na fron-
teira oeste) até a Barra da Guarita (na região celeiro
do Estado do Rio Grande do Sul).

Frente a isso, a Secretaria Extraordinária do
Mercosul do Governo do Rio Grande do Sul, dirigida

pelo ex-Deputado, hoje Secretário, Renan Kurt, já en-
caminhou ao Itamaraty correspondência solicitando
“empenho no encaminhamento da questão nos ter-
mos de justiça e de fraternidade que têm caracteriza-
do nosso relacionamento com os parceiros do Merca-
do Comum do Sul, e com a República Argentina em
particular”.

No documento enviado pela Secretaria ao Mi-
nistro Luiz Felipe Lampreia, as autoridades gaúchas
advertem para o fato de que, antes da desvalorização
da moeda brasileira, os mesmos produtos tinham li-
vre trânsito e comercialização na zona de fronteira
Brasil-Argentina.

No sentido de buscar uma solução urgente para
a crise gerada pela medida, já estão agendadas, para
o próximo dia 7 de julho, audiências entre o Secretá-
rio Extraordinário do Mercosul do Governo do Estado
do Rio Grande do Sul e autoridades argentinas, para
tratar da questão.

Na condição de Senadora do Rio Grande, e
também integrante da Comissão Parlamentar Con-
junta do Mercosul, do Congresso Nacional, manifesto
meu apoio às autoridades do Estado do Rio Grande
do Sul e às suas justas preocupações, no aguardo de
que se encontre uma solução urgente para a grave si-
tuação criada.

Medidas como essa, que transparecem imposi-
ção de barreira comercial a produtos brasileiros, não
contribuem para a integração e fortalecimento do
Mercosul, que tem movido parlamentares, entre os
quais me incluo, e executivos, em todos os níveis, em
sucessivos encontros e reuniões. Inclusive, um dos
últimos eventos sobre o Mercosul, e mais especifica-
mente sobre Questões de Fronteira, do qual partici-
pei, ocorreu em 18 e 19 de junho último, organizado
pela OAB, Seccional do Rio Grande do Sul, com a
participação de advogados, Secretários de Estado,
prefeitos, deputados, vereadores e outras lideranças
na área empresarial e sindical, em Uruguaiana-RS,
maior cidade de fronteira com a Argentina. Aliás, uma
das mais prejudicadas pela medida adotada pelo go-
verno argentino.

Refletindo a realidade e os anseios das popula-
ções da fronteira, o encontro aprovou o documento
“Carta de Uruguaiana” - o qual peço, Sr. Presidente,
seja incluído, na íntegra, nos Anais da Casa -, conten-
do nove deliberações no sentido de fortalecer as
relações sociais, culturais e comerciais, por meio
da livre circulação de bens, de mercadorias e
de  pessoas.
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Em seu item nº 2, a Carta de Uruguaiana rei-
vindica “a atuação das autoridades competentes,
para a imediata liberação da circulação de pessoas
e bens e serviços nas fronteiras do Mercosul, pois
verifica-se que, em determinados locais, opõem-se,
hoje, maiores dificuldades burocráticas à circulação
de pessoas e bens do que antes da instituição do
Mercosul”.

Por isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
com o objetivo de contribuir para a superação dessa
dificuldade, que esperamos seja momentânea, já en-
viamos correspondência ao Ministério das Relações
Exteriores, ao Ministério da Agricultura e ao Ministério
da Saúde, solicitando que o Governo brasileiro inter-
ceda no processo, buscando encontrar uma saída
para esse impasse.

Ações restritivas e discriminatórias como essa
adotada pelas autoridades argentinas contrariam o es-
pírito de integração vigente, especialmente neste mo-
mento em que Chefes de Estado e de Governo, reuni-
dos na Cimeira, no Rio de Janeiro, chegaram à conclu-
são exatamente da necessidade do fortalecimento do
Mercosul e da ampliação das relações comerciais en-
tre o Mercosul, o Chile e a União Européia.

Gostaria de ler, antes de concluir, Sr. Presiden-
te, uma das deliberações da Cimeira, no que se refere
às relações externas:

“Garantia de paz entre as nações, res-
peito à soberania e autodeterminação dos
povos, diálogo político amparado no Direito
Internacional, em relações econômicas ba-
seadas na liberação do comércio e dos fluxos
de capital, e numa maior cooperação nas áre-
as educacional, científica, tecnológica, cultu-
ral, humana e social”.

No que se refere a mercados internos, decidiu a
Cimeira fortalecer políticas de integração regional e o
desenvolvimento dos mercados internos.

Portanto, Sr. Presidente, concluo, reafirmando a
necessidade da imediata revisão da Resolução nº
295, de 1999, do Governo argentino, que proíbe a
compra, por parte dos consumidores argentinos, de
produtos de origem animal e vegetal no comércio bra-
sileiro.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães. Faz soar a campainha.)

A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT-RS)
- Com a superação desse impasse, com certeza esta-
remos dando mais um importante passo, objetivo e
concreto, na afirmação do processo de integração
dos povos latino-americanos e no fortalecimento do
Mercosul, que tanto desejamos.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães. Faz soar a campainha.)

A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT-RS)
- Registro ainda, Sr. Presidente, que é importante que
a Casa saiba de medidas que atingem o povo brasilei-
ro diretamente. Passamos quatro anos sofrendo,
quando estávamos vendo todo o nosso dinheiro sair
para outros países. Agora, sem justificativa alguma,
fecham-se as fronteiras para que não se possa com-
prar do lado brasileiro. No mínimo, o Governo brasilei-
ro precisa dialogar com a Argentina para verificar o
que existe.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães. Faz soar a campainha.)

A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT-RS)
- A Comissão do Mercosul do Congresso Nacional já
deliberou: estará, na primeira quinzena de julho, fa-
zendo reuniões nas cidades da fronteira do Uruguai e
da Argentina para analisar com as autoridades locais,
com a sociedade, com os empresários...

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães. Fazendo soar a campainha.) - A fala de V. Exª
está encerrada. Desculpe, mas deixei 5 minutos a
mais.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT-RS)
- Exatamente. Eu estava administrando o tempo, mas é
um assunto de interesse desta Casa, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) - V. Exª falará após a Ordem do Dia.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT-RS)
- Outros Senadores também têm extrapolado o tempo
e têm recebido uma melhor atenção de V. Exª.

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) - Não respondo.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRA. SENADORA EMILIA FERNANDES
EM SEU PRONUNCIAMENTO:
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) - V. Exª será atendida na forma regimental.

Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que se-
rão lidos pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Carlos Patrocínio.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 449, DE 1999

Altera o art. 43 da Lei nº 8.080, de 19
de setembro de 1990 (Lei Orgânica da Sa-
úde), possibilitando aos hospitais univer-
sitários captar recursos provenientes de
internações hospitalares.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 43 da Lei nº 8.080, de 19 de setem-

bro de 1990, passa a vigorar acrescido dos seguintes
parágrafos:

Art. 43....................................................
§ 1º Os hospitais universitários e de en-

sino poderão destinar até vinte e cinco por
cento dos seus leitos operacionais a pacien-
tes que se disponham a pagar pela assistên-
cia prestada ou que se encontrem cobertos
por planos ou seguros de saúde, em condi-
ções similares às da assistência prestada
aos demais pacientes do Sistema Único de
Saúde, admitindo-se diferenciações apenas
no padrão de hotelaria.

§ 2º Os recursos obtidos na forma do
parágrafo anterior deverão ser integralmente
utilizados para a manutenção do hospital e a
melhoria das condições de atendimento.

§ 3º Caberá ao Conselho Estadual de
Saúde deliberar sobre a aplicação do dispos-
to no §1º, nos termos do §2º do art. 1º da Lei
nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Justificação

A situação dos hospitais públicos do País é pre-
ocupante: a remuneração, pelo Sistema Único de Sa-
úde, dos serviços prestados são flagrantemente insu-
ficientes para cobrir custos operacionais, pondo em
risco a sobrevivência tanto da rede própria quanto da
conveniada.

A situação dos hospitais universitários e de en-
sino é pior ainda, uma vez que suas características –
responsabilidades com o ensino e a pesquisa – lhes

conferem não apenas uma manutenção mais cara,
bem como a necessidade de investimentos que dêem
conta da necessária incorporação tecnológica. A
existência de uma tabela diferenciada para esses
hospitais constitui solução insatisfatória, nos padrões
atuais.

Como forma de manter o padrão de assistência,
ensino e pesquisa, a maior parte dos hospitais univer-
sitários e de ensino – bem como as santas casas, an-
teriormente – trataram de buscar novas fontes de re-
cursos, reservando uma proporção de seus leitos
para pacientes particulares e de planos e seguros de
saúde, os chamados “convênios”.

O caso do Instituto do Coração, de São Paulo, é
exemplar: com 25% de seus leitos destinados a paci-
entes particulares e conveniados, aufere 63% de to-
dos os seus ingressos dessas fontes.

Se os hospitais de ensino e universitários forem
privados dessa fonte de recursos, ocorrerá, a curto
prazo, uma redução significativa do número de leitos
operacionais desses hospitais, com prejuízos para a
assistência da clientela do SUS – que não dispõe da
alternativa da clientela particular e de convênios, ofe-
recida pela rede privada – com reflexos igualmente
ruins para o ensino das profissões de saúde e para a
pesquisa.

Permitir a internação de clientes particulares e
de convênios é, ainda, uma forma de limitar a dupla
militância do quadro médico e de remunerar melhor o
pessoal daquelas instituições.

A presente proposta tem o cuidado de assegu-
rar, no seu § 1º, a observância do princípio, insculpido
no art. 196, caput, da Constituição Federal, que esta-
belece o acesso universal e igualitário aos serviços
públicos de saúde, mediante a previsão de que o
atendimento nos hospitais universitários e de ensino,
aos pacientes que se disponham a pagar pela assis-
tência prestada ou que se encontrem cobertos por
planos de seguros de saúde, se dê em condições si-
milares às da assistência prestada aos demais paci-
entes do Sistema Único de Saúde. Desse modo, evi-
ta-se que a mudança proposta resulte em tratamento
desigual e prejuízos ao acesso a esses centros de ex-
celência aos que não puderem pagar, contribuindo,
ainda, para ampliação e a qualidade do atendimento.

Deve-se lembrar, também, que o ressarcimento
feito pelos planos e seguros de saúde, em razão da
utilização da rede hospitalar pública pelos seus asso-
ciados, previstos em lei recentemente aprovada no
Congresso Nacional (Lei nº 9.656, de 3 de junho de
1998), confere ao Poder Público o direito de cobrar
pelos serviços prestados a esse tipo de clientela.
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Ademais, a idéia do projeto vai ao encontro das
mudanças introduzidas no Direito Administrativo bra-
sileiro pela Emenda Constitucional n° 18, de 1998,
que passou a enfatizar a administração gerencial em
vez da burocrática, conforme prevê o princípio da efi-
ciência previsto no art. 37, caput, da Constituição Fe-
deral e, também, o disposto no § 8° do citado artigo,
que trata de “ampliação da autonomia gerencial, orça-
mentária e financeira dos órgãos e entidades da admi-
nistração direta e indireta mediante contrato, a ser fir-
mado entre seus administradores e o poder público”.

Por fim, cabe observar que a Lei n° 8.142, de 28
de dezembro de 1990, atribui aos conselhos de saúde
a formulação de estratégias e o controle da execução
da política de saúde, inclusive nos aspectos econômi-
cos e financeiros. Desse modo, as decisões da nature-
za das que aqui se propõem devem ser, necessaria-
mente, levadas à consideração e deliberação dos con-
selhos estaduais de saúde em cada unidade federada,
na forma prevista no § 2° do art. 1° da citada lei.

Ademais, fiscalizar o cumprimento do disposto
na lei que decorrer deste projeto é atribuição do Mi-
nistério Público, a quem compete zelar pela obser-
vância dos princípios constitucionais relativos à segu-
ridade social e pelo efetivo respeito dos Poderes Pú-
blicos aos direitos assegurados na Constituição Fe-
deral, referentes aos serviços de saúde (Lei Comple-
mentar n° 75, de 20 de maio de 1993 – Lei Orgânica
do Ministério Público, especialmente, o disposto em
seus arts. 5°, incisos II d e V a, e 6°, § 2°).

Assim, com a aprovação do projeto, ficam afas-
tadas as dúvidas quanto a legalidade da prática, lar-
gamente utilizada, que reserva percentual dos leitos
dos nossos hospitais universitários e de ensino a
quem possa pagar pela assistência médica recebida
dessas entidades, contribuindo, desse modo, para le-
var às populações humildes atendimento e tratamen-
to hospitalares condizentes com a dignidade da pes-
soa humana, a qual constitui fundamento do Estado
brasileiro (art. 1°, III, da Constituição Federal).

Sala das Sessões, 30 de junho de 1999. – Sena-
dor Lúcio Alcântara.

LEGISLAÇÃO CITADA,ANEXADA
PELA SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 8.080
DE 19 DE SETEMBRO DE 1990

Dispõe sobre as condições para a
promoção, proteção e recuperação da sa-
úde, a organização e o funcionamento dos
serviços correspondentes, e dá outras
providências.

Art. 43. A gratuidade das ações e serviços de
saúde fica preservada nos serviços públicos e priva-
dos contratados, ressalvando-se as cláusulas dos
contratos ou convênios estabelecidos com as entida-
des privadas.
....................................................................................

LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990

Dispõe sobre a participação da comu-
nidade na gestão do Sistema Único de Sa-
úde (SUS) e sobre as transferências inter-
governamentais de recursos financeiros
na área da saúde e dá outras providências.

Art. 1° O Sistema Único de Saúde (SUS), de que
trata a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, con-
tará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das
funções do Poder Legislativo, com as seguintes ins-
tâncias colegiadas:
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 75
DE 20 DE MAIO DE 1993

Dispõe sobre a organização, as atri-
buições e o estatuto do Ministério Público
da União.

....................................................................................
Art. 5º São funções institucionais do Ministério

Público da União:
....................................................................................

II – zelar pela observância dos princípios consti-
tucionais relativos:
....................................................................................

d) à seguridade social, à educação, à cultura e
ao desporto, à ciência e à tecnologia, à comunicação
social e ao meio ambiente;

e)  à segurança pública;
....................................................................................

V – zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Pú-
blicos da União e dos serviços de relevância pública
quanto:

a) aos direitos assegurados na Constituição Fe-
deral relativos às ações e aos serviços de saúde e à
educação;
....................................................................................

Art. 6º Compete ao Ministério Público da União:
....................................................................................

§ 2º A lei assegurará a participação do Ministé-
rio Público da União nos órgãos colegiados estatais,
federais ou do Distrito Federal, constituídos para de-
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fesa de direitos e interesses relacionados com as fun-
ções da instituição.

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Dispõe sobre os planos e seguros
privados de assistência à saúde.

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

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
*Art. 37.A administração pública direta e indireta

de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos prin-
cípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, pu-
blicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
....................................................................................

§ 8º A autonomia gerencial orçamentária e fi-
nanceira dos órgãos e entidades da administração di-
reta e indireta poderá ser ampliada mediante contra-
to, a ser firmado entre seus administradores e o poder
público, que tenha por objeto a fixação de metas de
desempenho para os órgãos ou entidade, cabendo à
lei dispor sobre:
....................................................................................

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e econô-
micas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e re-
cuperação.
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Sociais – de-
cisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
N° 450, DE 1999

Institui a preferência de tramitação
dos procedimentos judiciais, em que figu-
re como parte ou interveniente pessoa fí-
sica com idade igual ou superior a ses-
senta anos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta Lei, confere, no âmbito da União, dos

Estados e do Distrito Federal. preferência à tramitação
de procedimentos judiciais de interesse de pessoas fí-
sicas com idade igual ou superior a sessenta anos.

Art. 2° Os procedimentos judiciais, em que pes-
soa física com idade igual ou superior a sessenta anos
figure na condição de parte, testemunha, terceiro ou

interveniente, receberão tratamento prioritário, exceto
em relação a mandados de segurança, habeas cor-
pus, habeas data e demais ações judiciais e procedi-
mentos com prioridade prevista em lei.

§ 1° São considerados procedimentos judiciais,
para a concessão do benefício previsto neste artigo,
distribuição de feitos, diligências, publicações de des-
pachos e decisões na imprensa oficial, citações e inti-
mações, inclusão em pautas de audiências e julga-
mentos, e proferimento de decisões judiciais.

§ 2° A concessão da prioridade depende de re-
querimento ao juiz da causa ou, se for o caso, ao juiz
distribuidor, e da exibição de documento hábil compro-
batório da idade.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Justificação

A Constituição Federal oferece pelo menos dois
pilares de sustentação à presente proposta. O primei-
ro, no art. 203, inciso I, in fine, que atribui ao Estado o
dever de amparar as pessoas idosas, e o segundo, no
art. 5°, inciso XXXIV, letra a, e inciso LXXIV, nos quais
a Carta Federal assegura a plenitude de acesso à Jus-
tiça.

A assistência social é prestada a quem dela ne-
cessitar, independentemente de contribuição, e não se
poderia falar em estado democrático de direito e ampla
defesa dos próprios interesses se, paralelamente, não
se assegurasse, como está na Constituição, que o
Estado prestará assistência jurídica integral, porque
não existirão garantias se também não existirem os
meios necessários à sua obtenção.

Nesse diapasão constitucional, que tem por pre-
missa a dignidade da pessoa humana e a diminuição
de desigualdades sociais, a 4 de janeiro de 1994 foi
editada a Lei n° 8.842, que dispõe sobre a política naci-
onal do idoso e que estabelece para a família, a socie-
dade e o Estado o dever de assegurar ao maior de ses-
senta anos todos os direitos de cidadania, de participa-
ção na comunidade e da defesa de sua dignidade,
bem-estar e direito à vida.

O idoso caracteriza o ser que trilhou a via social,
e esse caminho não deve ser desconhecido ou discri-
minado pela sociedade, nem prejudicados os direitos
informadores da cidadania.Na verdade, o velho e a cri-
ança são os principais destinatários das transforma-
ções objetivadas pelas políticas de dignificação da
pessoa humana. Do contrário, toda a sociedade perde
em qualidade de vida e em dignidade.

Por isso, não bastam o reconhecimento e a
boa-vontade para com os que ultrapassam os ses-

��� ����� �	 �
���	 �
�
�� ����	 ����



senta anos de idade. É imperioso que se estendam as
políticas públicas àqueles que recorrem ao Poder Ju-
diciário em busca da restauração e defesa de seus di-
reitos, os quais, muitas das vezes, não chegam a ver
restabelecidos e garantidos, seja em razão da sobre-
carga da Justiça, seja em função da idade avançada.
Por isso mesmo, reside aí, certamente, o mais literal,
angustiante e pungente sentido dopericulun in mora,
que reclama celeridade na prestação da tutela jurisdi-
cional.

São estas as razões que justificam a presente
proposição, para a qual pedimos a aprovação dos se-
nhores legisladores.

Sala das Sessões, 30 de junho de 1999. – Sena-
dor Roberto Saturnino.

LEGISLAÇÃO CITADA,ANEXADA
PELA SUBSECRETARIA DA ATA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

...........................................................................
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distin-

ção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasilei-
ros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabili-
dade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segu-
rança e à propriedade, nos termos seguintes:

...........................................................................
XXXIV – são a todos assegurados, independen-

temente do pagamento de taxas:
...........................................................................
a) o direito de petição aos poderes públicos em

defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de
poder;

...........................................................................
LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica in-

tegral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos;

...........................................................................
Art. 203. A assistência social será prestada a

quem dela necessitar, independentemente de contri-
buição à seguridade social, e tem por objetivos:

I – a proteção à família, à maternidade, à infân-
cia, à adolescência e à velhice;

...........................................................................
LEI Nº 8.842, DE 4 DE JANEIRO DE 1994

Dispõe sobre a política nacional do
idoso, cria o Conselho Nacional de Idoso e
dá outras providências.

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

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – Decisão Terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº
451, DE 1999

Dispensa do recolhimento de custas pro-
cessuais as pessoas carentes ou desemprega-
das.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As pessoas carentes ou desempregadas

ficam dispensadas de recolher as custas processuais.
Parágrafo único. A dispensa das custas proces-

suais é condicionada à declaração firmada pelo inte-
ressado, ou a seu rogo, em que informe a condição
motivadora da impossibilidade.

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municí-
pios, no âmbito de suas respectivas competências
constitucionais, disporão sobre os critérios para a con-
cessão da isenção.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Justificação
O Estado organizado e recolhedor de impostos

tem deveres para com os socialmente mais frágeis.
Descumprir tais preceitos é o mesmo que reduzir ain-
da mais a qualidade de vida de todo o conjunto da soci-
edade e, simultaneamente, negar preceito da Constitu-
ição Federal, que, no art. 5º, inciso XXXIV, letra a e inci-
so LXXIV, assegura a plenitude de acesso à Justiça, in-
clusive aos que comprovarem insuficiência de recur-
sos.

Ora, se o acesso à Justiça há de ser amplo para
autores e réus, os carentes e desempregados, que fi-
guram quase sempre nos pólos passivos das relações
processuais, vêem com freqüência a defesa dos seus
direitos preteridos ou minimizados sempre que as cus-
tas processuais se insurgem como empecilho fático à
formação da lide. Ou seja, à falta de meios financeiros
mínimos, perdem por antecipação ou por desesperan-
ça.

A presente proposta tem por objetivo dar pratici-
dade legal ao disposto na Constituição Federal e ga-
rantir acesso à Justiça a todos os que, de qualquer for-
ma, são alijados do sistema econômico – seja por de-
semprego ou por insuficiência financeira.

Por fim, considerando que o art. 24, inciso XI, da
Carta Federal, outorga competência concorrente à
União Federal e aos Estados para legislar sobre proce-
dimentos em matéria processual, é que venho apre-
sentar a propositura, contando, desde já, com o eleva-
do espírito público dos nobres legisladores.

Sala das Sessões, 30 de junho de 1999. – Sena-
dor Roberto Saturnino.
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LEGISLAÇÃO  CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICAFEDERATIVA DO BRASIL

*Art.57. O Congresso Nacional reunir-se-á, anu-
almente, na Capital Federal, de 15 de fevereiro a 30
de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro.

§ 1º As reuniões marcadas para essas datas se-
rão transferids para o primeiro dia útil subseqüente,
quando recaírem em sábados, domingos ou feriados.

§ 2º A sessão legislativa não será interrompida
sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orça-
mentárias.

§ 3º Além de outros casos previstos nesta Cons-
tituição, a Câmara dos Deputados e o Senado Fede-
ral reunir-se-ão em sessão conjunta para:

I – inaugurar a sessão legislativa;
II – elaborar o regimento comum e regular a cria-

ção de serviços comuns às duas Casas;
III – receber o compromisso do Presidente e do

Vice-Presidente da República;
IV – conhecer do veto e sobre ele deliberar.
§ 4º Cada uma das Casas reunir-se-á em ses-

sões preparatórias, a partir de 1º de fevereiro, no pri-
meiro ano da legislatura, para a posse de seus mem-
bros e eleição das respectivas Mesas, para mandato
de dois anos, vedada a recondução para o mesmo

cargo na eleição imediatamente subseqüente.
§ 5º A Mesa do Congresso Nacional será presi-

dida pelo Presidente do Senado Federal, e os demais
cargos serão exercidos, altamente, pelos ocupantes
de cargos equivalentes na Câmara dos Deputados e
no Senado Federal.

§ 6º A convocação extraordinária do Congresso
Nacional far-se-á:

I – pelo Presidente do Senado Federal, em caso
de decretação de estado de defesa ou de intervenção
federal, de pedido de autorização para a decretação
de estado de sítio e para o compromisso e a posse do
Presidente e do Vice-Presidente da República;

II – pelo Presidente da República, pelos Presi-
dentes da Câmara dos Deputados e do Senado Fede-
ral, ou a requerimento da maioria dos membros de
ambas as Casas, em caso de urgência ou interesse
público relevante.

§ 7º Na sessão legislativa extraordinária, o Con-
gresso Nacional somente deliberará sobre a matéria
para a qual foi convocado, vedado o pagamento de
parcela indenizatória em valor superior ao do sub-
sídio mensal.

............................... ...........................................
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente

da República:
I – nomear e exonerar os Ministros de Estado;
II – exercer, com auxílio dos Ministros de Esta-

do, a direção superior da administração federal;
III – iniciar o processo legislativo, na forma e nos

casos previstos nesta Constituição;
IV – sancionar, promulgar e fazer publicar as

leis, bem como expedir decretos e regulamentos para
sua fiel execução;

V – vetar projetos de lei, total ou parcialmente;
VI – dispor sobre a organização e o funciona-

mento da administração federal, na forma da lei;
VII – manter relações com Estados estrangeiros

e acreditar seus representantes diplomáticos;
VIII – celebrar tratados, convenções e atos inter-

nacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacio-
nal;

IX – decretar o estado de defesa e o estado de
sítio;

X – decretar e executar a intervenção federal;
XI – remeter mensagem e plano de governo ao

Congresso Nacional por ocasião da abertura da ses-
são legislativa, expondo a situação do País e solici-
tando as providências que julgar necessárias;

XII – conceder indulto e comutar penas, com au-
diência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei;

XIII – exercer o comando supremo das Forças
Armadas, promover seus oficiais-generais e no-
meá-los para os cargos que lhes são privativos.

XIV – nomear, após aprovação pelo Senado Fe-
deral, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos
Tribunais Superiores, os Governadores de Territórios,
o Procurador-Geral da República, o presidente e os
diretores do Banco Central e outros servidores, quan-
do determinado em lei;

XV – nomear, observado o disposto no art. 73,
os Ministros do Tribunal de Contas da União;

XVI – nomear os magistrados, nos casos previs-
tos nesta Constituição, e o Advogado-Geral da União;

XVII – nomear membros do Conselho da Repú-
blica, nos termos do art. 89, VII;

XVIII – convocar e presidir o Conselho da Repú-
blica e o Conselho de Defesa Nacional;

XIX – declarar guerra, no caso de agressão es-
trangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou re-
ferendado por ele, quando ocorrida no intervalo das
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sessões legislativas, e nas mesmas condições, de-
cretar, total ou parcialmente, a mobilização nacional;

XX – celebrar a paz, autorizado ou com o refe-
rendo do Congresso Nacional;

XXI – conferir condecorações e distinções hono-
ríficas;

XXII – permitir, nos casos previstos em lei com-
plementar, que forças estrangeiras trasitem pelo terri-
tório nacional ou nele permaneçam temporariamente;

XXIII – enviar ao Congresso Nacional o plano
plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias
e as propostas de orçamento previstas nesta Consti-
tuição;

XXIV – prestar, anualmente, ao Congresso Na-
cional dentro de sessenta dias após abertura da ses-
são legislativa, as contas referentes ao exercício an-
terior;

XXV – prover e extinguir os cargos públicos fe-
derais, na forma da lei;

XXVI – editar medidas provisórias com forças
de lei, nos termos do art. 62;

XXVII – exercer outras atribuições previstas
nesta Constituição.

Parágrafo único. O Presidente da República po-
derá delegar as atribuições mencionadas nos incisos
VI, XII e XXV, primeira parte, aos Ministros de Estado,
ao Procurador-Geral da República ou ao Advoga-
do-Geral da União, que observarão os limites traça-
dos nas respectivas delegações.

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

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)

PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO N° 65, DE 1999

Altera a redação do § 3° do art. 58 da
Constituição Federal para acrescentar po-
deres às Comissões Parlamentares de
Inquérito.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da Consti-
tuição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:

Art. 1° O § 3° do art. 58 da Constituição Federal
passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 58. ..............................................................
...........................................................................
§ 3° As Comissões Parlamentares de

Inquérito, que terão poderes de investigação
próprios das autoridades judiciais, inclusive de
quebrar o sigilo bancário, fiscal e telefôni-

co dos investigados, serão criadas pela Câmara dos
Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou
separadamente, mediante requerimento de um terço
de seus membros, para a apuração de fato determi-
nado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for
o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que
promova a responsabilidade civil ou criminal dos in-
fratores. (NR)

.............................. ...........................................”
Art. 2° Esta Emenda Constitucional entra em vi-

gor na data de sua publicação.

Justificação

39O Supremo Tribunal Federal concedeu, re-
centemente, liminar ao mandado de segurança ajui-
zado pelo ex-presidente do Banco Central, Sr. Fran-
cisco Lopes, contra a decisão da Comissão Parla-
mentar de Inquérito, criada no Senado Federal com a
finalidade de investigar fatos relacionados com enti-
dades integrantes do Sistema Financeiro Nacional,
que determinou a indisponibilidade dos bens e a que-
bra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico do referido
ex-dirigente.

Tal fato é inusitado, pois inúmeras CPI têm sido
criadas desde que o dispositivo foi introduzido em
sede constitucional na Carta de 1934 (art. 36) sem
que tenham tido poder de investigação de tais comis-
sões sofrido contestação com a contundência da de-
cisão do STF acima mencionada.

Desde 1934, portanto, somente com a outorga
da Carta ditatorial de 1937, por razões óbvias, dei-
xou-se de prever a CPI, pois trata-se de recurso parla-
mentar, que em sua origem inglesa no século XVII vi-
sava à fiscalização do Governo e, ainda hoje, constitui
eficiente instrumento para que a minoria possa exer-
cer com eficiência o seu papel fiscalizador sobre a
atuação do Poder Público, bem como gerador de su-
gestões e proposições destinadas à modificação da
legislação.

A retomada das liberdades políticas no Brasil
após a Segunda Guerra Mundial, coroada com a pro-
mulgação da Carta de 1946, trouxe de volta a previ-
são constitucional das CPI praticamente com a mes-
ma redação, apenas, com pequeno acréscimo na
Carta de 1988 para estabelecer que suas conclusões,
se for o caso, (serão) encaminhadas ao Ministério Pú-
blico, para que promova a responsabilidade civil ou
criminal dos infratores.

Não obstante os consagrados métodos de in-
vestigação das CPI, há quem opine, como o faz
José Alfredo de Oliveira Baracho, que a Comissão
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de Inquérito procede a investigações e sondagens,
com os mesmos poderes e as mesmas limitações da
autoridade judiciária, sem que deva ser entendido, de
maneira absoluta, que se pretende criar a impressão
que a Constituição pensou em assemelhar as Comis-
sões Parlamentares de Inquérito aos órgãos judiciári-
os. Decisões constitucionais, entretanto, reconhecem
que as comissões não se assemelham aos órgãos
encarregados de julgar, desde que são organismos
de investigação, colocados por razões políticas e com
finalidades políticas. Os recursos aos poderes da au-
toridade judiciária são empregados para facilitar as
tarefas de instrução das Comissões. (Teoria geral das
comissões: comissões parlamentares de inquérito, 4ª
ed., Rio de Janeiro: Forense, 1988, p. 100/1). (Desta-
ques nossos).

Opina ainda o mesmo autor:

As pessoas que depõem, perante as Comis-
sões, podem opor o segredo de ofício e profissional,
derrogáveis, tendo em vista as justificativas que a Co-
missão invocar. Os funcionários podem opor o segre-
do de Estado.

A tutela do cidadão pode deparar-se com as me-
didas das Comissões que não devem limitar os direi-
tos dos mesmos. Nos diversos sistemas europeus
ocorrem conflitos entre as investigações das Comis-
sões e a tutela dos direitos individuais.

As garantias fundamentais dos cidadãos, con-
vocados pelas comissões, têm dado oportunidade
para que ocorram, reflexos sobre as atribuições e po-
deres das mesmas (op. cit. p. 102/3). (Destaque nos-
sos).

Em face de tais argumentos entendemos que as
CPI tornam-se inermes, pois não terá os meios para
promover uma investigação eficiente, quando for ne-
cessário recorrer ao exame da movimentação bancá-
ria, da situação patrimonial e dos contatos telefônicos
dos investigados.

Diante do exposto, o remédio que se nos apre-
senta para contornar tais obstáculos é fazermos uso
do poder constituinte derivado previsto no art. 60 da
Constituição Federal, no sentido de explicitar os po-
deres das Comissões Parlamentares de Inquérito, a
nosso ver inerentes a elas, para obter a quebra do si-
gilo bancário, fiscal e telefônico das pessoas que esti-
verem sob sua investigação.

Não temos dúvida que a proposta terá pronto
acolhimento por nossos Pares para resolver tão afliti-
va questão, pois essa é a vontade da sociedade que
representamos.

Sala das Sessões, 30 de junho de 1999. – Sena-
dor Jefferson Péres – Lúdio Coelho – Geraldo
Cândido – Ernandes Amorim – Roberto Saturnino
– Geraldo Althoff – Tião Viana – Paulo Hartung –
Ramez Tebet – Lúcio Alcântara – Paulo Souto –
Djalma Bessa – Mauro Miranda – José Agripino –
Carlos Patrocínio – José Eduardo Dutra – Roberto
Freire – Alvaro Dias – Bernardo Cabral – Antônio
Carlos Valadares – Iris Resende – Maria do Carmo
Alves – Luzia Toledo – Leomar Quintanilha – Gil-
van Borges – Blairo Maggi – Juvêncio Fonseca.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SUBSECRETARIA DE ATA
CONSTITUIÇÃODA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

.............................. ............................................
Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas te-

rão comissões permanentes e temporárias, constituí-
das na forma e com as atribuições previstas no res-
pectivo regimento ou no ato de que resultar sua cria-
ção.

.............................. ...........................................
§ 3º As comissões parlamentares de inquérito,

que terão poderes de investigação próprios das auto-
ridades judiciais, além de outros previstos nos regi-
mentos das respectivas Casas, serão criadas pela
Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em
conjunto ou separadamente, mediante requerimento
de um terço de seus membros, para a apuração de
fato determinado e por prazo certo, sendo suas con-
clusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério
Público, para que promova a responsabilidade civil ou
criminal dos infratores.

.............................. ...........................................
Art. 60. A Constituição poderá ser emendada

mediante proposta:
.............................. ............................................
§ 3º A emenda à Constituição será promulgada

pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, com o respectivo número de ordem.

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

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias

...........................................................................
Art. 42. Durante quinze anos, a União aplicará,

dos recursos destinados à irrigação:
...........................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) - As Propostas de Emenda à Constituição que
acabam de ser lidas estão sujeitas às disposições es-
pecíficas constantes dos arts. 354 e seguintes do Re-
gimento Interno.

As matérias serão publicadas e despachadas à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1o Secretário em exercício, Senador Carlos
Patrocínio.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 388, DE 1999

Sr. Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 216 do Regimento

Interno, combinado com o art. 50, § 2º da Constituição
Federal, informações ao Exmº Sr. Ministro da Defesa
a respeito do seguinte fato: na Vila Militar do Rio de
Janeiro, localizada na antiga Ladeira do Leme, atual
Rua Coelho Cintra e entorno, atrás do Shopping
Rio-Sul, existem moradores que habitam o local por
várias décadas (entre 20 e 50 anos) e no momento
estão sendo despejados, utilizando-se, para isso, ca-
minhões do próprio Exército.

Sendo assim, solicito as seguintes informações:
Com qual finalidade está sendo realizado o despejo?
Qual a situação atual do terreno? Em que será utiliza-
do?

Sala das Sessões, 30 de junho de 1999. – Sena-
dor Geraldo Cândido.

(À Mesa, para decisão)

REQUERIMENTO Nº 389, DE 1999
Senhor Presidente,
Requeiro à V. Exª, com fundamento nos termos

do art. 50, § 2º da Constituição Federal, com a reda-
ção dada pelo ECR nº 2/94, combinado com o art.
215, I, alínea a e 216, ambos do Regimento In-

terno do Senado Federal, que se digne a adotar as
providências necessárias para solicitar que o Sr. Mi-
nistro da Saúde informe qual o valor total repassado
ao Fundo Nacional de Saúde, mês a mês, com a arre-
cadação proveniente da Contribuição Provisória So-
bre Movimentação Financeira – CPMF, instituída ori-
ginalmente por competência do artigo 74 dos ADCT
dado pela Emenda Constitucional nº 12, de 15 agosto
de 1996 e criada pela Lei nº 9.311, de 24 de outubro
de 1996, modificado pela Lei nº 9.539, de 12 de de-
zembro de 1997.

Sala das Sessões, 30 de junho de 1999. – Sena-
dor Ademir Andrade.

LEGISLAÇÃO CITADA

Art. 74. A União poderá instituir Contribuição
Provisória Sobre Movimentação ou transmissão de
valores e de créditos e direitos de natureza financeira.

§ 1º A alíquota da contribuição de que trata este
artigo não excederá a vinte e cinco centéssimos por
cento, facultado ao Poder Executivo reduzi-la ou res-
tabelecê-la, total ou parcialmente, nas condições e li-
mites fixados em lei.

§ 2º À contribuição de que trata este artigo não
se aplica o disposto nos arts. 153, § 5º, e 154, I, da
Constituição.

§ 3º O produto da arrecadação da contribuição
de que trata este artigo será destinado integralmente
ao Fundo Nacional de Saúde, para financiamento das
ações e serviços de saúde.

§ 4º A contribuição de que trata este artigo terá
sua exigibilidade subordinada ao disposto no art. 195,
§ 6º, da Constituição, e não poderá ser cobrada por
prazo superior a dois anos.

Art. 175. É prorrogada, por trinta e seis meses, a
cobrança da Contribuição Provisória sobre movimen-
tação ou transmissão de valores e de créditos e direi-
tos de natureza financeira de que trata o art. 74, insti-
tuída pela Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, mo-
dificada pela Lei nº 9.539, de 12 de dezembro de
1997, cuja vigência é também prorrogada por idêntico
prazo.

§ 1º Observado o disposto no § 6º do art. 195 da
Constituição Federal, a alíquota da contribuição será
de trinta e oito centéssimos por cento, nos primeiros
doze meses, e de trinta centéssimos, nos meses sub-
seqüentes, facultado ao Poder Executivo reduzi-la to-
tal ou parcialmente, nos limites aqui definidos.

§ 2º O resultado do aumento da arrecadação,
decorrente da alteração da alíquota, nos exercícios
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financeiros de 1999, 2000 e 2001, será destinado ao
custeio da Previdência Social.

§ 3º É a União autorizada a emitir títulos da dívi-
da pública interna, cujos recursos serão destinados
ao custeio da saúde e da Previdência Social, em mon-
tante equivalente ao produto da arrecadação da con-
tribuição, prevista e não realizada em 1999.

...........................................................................
LEI Nº 9.311,

DE 24 DE OUTUBRO DE 1996

Institui a Contribuição Provisória so-
bre Movimentação ou Transmissão de Va-
lores e de Créditos e Direitos de Natureza
Financeira – CPMF, e dá outras providên-
cias.

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

Art. 1º É instituída a Contribuição sobre Movi-
mentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e
Direitos de Natureza Financeira – CPMF.

...........................................................................
LEI Nº 9.539

DE 12 DE DEZEMBRO DE 1997

Dispõe sobre a Contribuição Provisó-
ria sobre Movimentação ou Transmissão de
Valores e de Créditos e Direitos de Natureza
Financeira – CPMF.

O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Observadas as disposições da Lei nº
9.311, de 24 de outubro de 1996, a Contribuição Provi-
sória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e
de Créditos e Direitos de Natureza Financeira – CPMF,
incidirá sobre os fatos geradores ocorridos no prazo de
vinte e quatro meses, contado a partir de 23 de janeiro
de 1997.

...........................................................................
(À Mesa para decisão)

REQUERIMENTO Nº 390, DE 1999

Senhor Presidente,
Requeiro à V. Exa., com fundamento nos termos

do art. 50, § 2º da Constituição Federal, com a redação
dada pelo ECR nº 2/94, combinado com o art.215, I, alí-
nea a e 216, ambos do Regimento Interno do Senado
Federal, que se digne a adotar as providências neces-
sárias para solicitar que o Sr. Ministro da Previdência
e Assistência Social informe qual o valor arrecadado
pelo Instituto Nacional do Seguro Social, mês a

mês nos últimos 60 meses e identificando a res-
pectiva alíquota, com a contribuição social devida:

a) pelo empregado (art. 195, I) e pelo trabalhador
e demais segurados (art. 195, II);

b) pelos empregadores, procedendo mais uma
subdivisão em: 1) folha de salário, b.2) receita ou fatura-
mento e b.3) lucro (art. 195, I, a, b e c).

Sala das Sessões, 30 de junho de 1999. – Sena-
dor Ademir Andrade .

LEGISLAÇÃO CITADA

Art. 195. A seguridade social será financiada por
toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos
da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos
da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municí-
pios, e das seguintes contribuições sociais:

I – dos empregadores, da empresa e da entidade
a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:

a) folha de salários e demais rendimentos do tra-
balho pagos ou creditados a qualquer título, à pessoa fí-
sica que lhe presta serviço, mesmo sem vínculo empre-
gatício;

b) a receita e o faturamento;
c) o lucro.
II – do trabalhador e dos demais segurados da

Previdência Social não incidindo contribuição sobre
aposentadoria e pensão concedidos pelo Regime Geral
de Previdência Social de que trata o art. 201;

III – sobre a receita de concursos de prognósticos;
.................................................... ..........

(À Mesa, para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 391, DE 1999
Senhor Presidente,
Requeiro a V.Exª, com fundamento nos termos do

art. 50, § 2º da Constituição Federal, com a redação
dada pelo ECR nº 2/94, combinado com os arts. 215, I,
alínea a e 216, ambos do Regimento Interno do Senado
Federal, que se digne a adotar as providências neces-
sárias para solicitar que o Sr. Ministro da Fazenda infor-
me qual o valor total arrecadado pelo Tesouro Nacional
por mês e identificando a respectiva alíquota incidente
no período, com a Contribuição Provisória sobre Movi-
mentação Financeira – CPMF, instituída originalmente
por competência do artigo 74 dos ADCT dado pela
Emenda Constitucional nº 12, de 15 de agosto de 1996
e criada pela Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996,
modificada pela Lei nº 9.539, de 12 de dezembro de
1997, e art. 75 dos ADCT, dado pela EC nº 21/99.

Sala das Sessões, 30 de junho de 1999. – Sena-
dor Ademir Andrade.
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LEGISLAÇÃO CITADA
...........................................................................
Art. 74. A União poderá instituir Contribuição

Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de
Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Finance-
ira.

§ 1º A alíquota da contribuição de que trata este
artigo não excederá a vinte e cinco centésimos por
cento, facultado ao Poder Executivo reduzi-la ou res-
tabelecê-la, total ou parcialmente, nas condições e li-
mites fixados em lei.

§ 2º À contribuição de que trata este artigo não
se aplica o disposto nos arts. 153, § 5º, e 154, I, da
Constituição.

§ 3º O produto da arrecadação da contribuição
de que trata este artigo será destinado integralmente
ao Fundo Naciocnal de Saúde, para financiamento
das ações e serviços de saúde.

§ 4º A contribuição de que trata este artigo terá
sua exigibilidade subordinada ao disposto no art. 195,
§ 6º, da Constituição, e não poderá ser cobrada por
prazo superior a dois anos.

Art. 75. É prorrogada, por trinta e seis meses, a
cobrança da Contribuição Provisória sobre Movimen-
tação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Di-
reitos de Natureza Financeira de que trata o art. 74,
instituída pela Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996,
modificada pela Lei nº 9.539, de 12 de dezembro de
1997, cuja vigência é também prorrogada por idêntico
prazo.

§ 1º Observado o disposto no § 6º do art. 195 da
Constituição Federal, a alíquota da contribuição será
de trinta e oito centésimos por cento, nos primeiros
doze meses, e de trinta centésimos, nos meses sub-
seqüentes, facultado ao Poder Executivo reduzi-la to-
tal ou parcialmente, nos limites aqui definidos.

§ 2º O resultado do aumento da arrecadação,
decorrente da alteração da alíquota, nos exercícios fi-
nanceiros de 1999, 2000 e 2001, será destinado ao
custeio da previdência social.

§ 3º É a União autorizada a emitir títulos da dívi-
da pública interna, cujos recursos serão destinados
ao custeio da saúde e da previdência social, em mon-
tante equivalente ao produto da arrecadação da con-
tribuição, prevista e não realizada em 1999.

...........................................................................
LEI Nº 9.311

DE 24 DE OUTUBRO DE 1996

Institui a Contribuição Provisória
sobre Movimentação ou Transmissão de
Valores e de Créditos e Direitos de Natu-

reza Financiera – CPMF, e dá outras
providências.

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

Art. 1º É instituída a Contribuição Provisória so-
bre Movimentação ou Transmissão de Valores e de
Créditos e Direitos de Natureza Financeira – CPMF.

...........................................................................
LEI Nº 9.539

DE 12 DE DEZEMBRO DE 1997

Dispõe sobre a Contribuição Provi-
sória sobre Movimentação ou Transmis-
são de Valores e de Créditos e Direitos de
Natureza Financeira – CPMF.

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

Art. 1º Observadas as disposições da Lei nº
9.311, de 24 de outubro de 1996, a Contribuição Pro-
visória sobre Movimentação ou Transmissão de Valo-
res e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira –
CPMF incidirá sobre os fatos geradores ocorridos no
prazo de vinte e quatro meses, contado a partir de 23
de janeiro de 1997.

...........................................................................
(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Os requerimentos lidos serão despachados à
Mesa para decisão, nos termos do inciso III do art.
216 do Regimento Interno.

Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que se-
rão lidos pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Carlos Patrocínio.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 452, DE 1999

Dispõe sobre a demarcação de terras
indígenas na faixa de fronteira.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As terras indígenas situadas na faixa de

fronteira, de que trata o art. 20, § 2º da Constituição,
não poderão ocupar a área do território nacional cor-
respondente aos cinqüenta quilômetros adjacentes à
linha de fronteira.

Art. 2º O Poder Executivo adotará as medidas
necessárias para adequar as dimensões das terras
indígenas já demarcadas às disposições contidas no
artigo anterior.
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PARECER Nº 460, DE 1999

Da Mesa do Senado Federal sobre o
Requerimento nº 321, de 1999.

Relator: Senador Nabor Júnior

I – Relatório

O Senador Maguito Vilela, com base no artigo 50,
parágrafo 2º, da Constituição Federal, e nos artigos 215 e
216 do Regimento Interno do Senado Federal, encami-
nhou a esta Mesa o Requerimento nº 321, de 1999, no
qual requer que seja solicitada ao Exmº Sr. Ministro de
Estado da Fazenda a seguinte informação:

Quanto, em reais, foi pago pelos estados
brasileiros, individualmente, em 1995, 1996,
1997, 1998 e de janeiro a maio de 1999, em re-
lação às suas dívidas interna e externa?

O Sr. Senador Maguito Vilela justifica o presente
requerimento com o fato de que pretende, “com o pre-
sente pedido de informações, constituir uma base de
dados sucinta e preliminar com referência ao nível das
dívidas dos estados, tendo em vista situar o nível da dívi-
da do estado que represento nesta Casa e organizar-me
para o eficaz cumprimento das atribuições inerentes ao
exercício do meu mandato senatorial”.

É o relatório

II – Voto

A proposição encontra-se de acordo com os dis-
positivos constitucionais e regimentais que regem os
pedidos de informações a autoridades do Poder Execu-
tivo, bem como com as normas de admissibilidade exi-
gidas pelo Ato da Comissão Diretora nº 14, de 1990, ra-
zão pela qual manifestamo-nos favoravelmente ao en-
caminhamento do Requerimento nº 321, de 1999, ao
Exmº Sr. Ministro de Estado da Fazenda.

Sala de Reuniões, 30 de junho de 1999. – Anto-
nio Carlos Magalhães, Presidente – Nabor Júnior,
Relator – Casildo Maldaner - Carlos Patrocínio.

.

PARECER Nº 461, DE 1999

Da Mesa do Senado Federal sobre o
Requerimento nº 323, de 1999.

Relator: Senador Nabor Júnior

I – Relatório

O Exmo. Sr. Senador Ademir Andrade, com base
no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e nos arts. 215,
inciso I, alínea a, e 216 do Regimento Interno do Sena-
do Federal, encaminhou a esta Mesa o Requerimento
nº 323, de 1999, no qual solicita o envio de questões ao

Exmo. Sr. Ministro de Estado da Fazenda, referentes a
recente Resolução nº 2.608, de 27-5-99, do Banco Cen-
tral do Brasil – BACEN.

A seguir, Sua Excelência acrescenta:

“Considerando que a Resolução nº 2.608,
de 27-5-99, do Banco Central do Brasil –
BACEN, que disciplina a constituição e o funci-
onamento das cooperativas de crédito, no seu
art. 5º, estabelece limites mínimos de capital
realizado e patrimônio líquido ajustado em
R$50.000,00 (cinqüenta mil reais) e no prazo de
2 anos o aumento para R$100.000,00 (cem mil
reais), para as cooperativas de crédito irregula-
res, e para as cooperativas centrais de crédito
fixa em até 8 (oito) vezes a mais tais valores,
observado o mesmo prazo (art. 6º da Resolu-
ção nº 2.608/99).”

As questões a serem encaminhadas dizem respe-
ito a:

1 – Quais os critérios utilizados para a fixação dos
limites e dos prazos previstos no art.5º, incisos I e II e pa-
rágrafo único, e art. 6º da Resolução nº 2.608/99 – Ba-
cen?

2 – Quantas cooperativas de crédito, cooperativas
centrais de crédito e cooperativas de crédito singulares
estão autorizadas a funcionar pelo Bacen no Brasil, por
região geográfica? Quantas estão efetivamente funcio-
nando de maneira regular, por região geográfica?

3 – Qual a média, atualizada, do capital realizado
e patrimônio líquido ajustado das cooperativas de crédi-
to (centrais e singulares) que se encontram em funcio-
namento pelo Bacen no Brasil, inclusive por região geo-
gráfica?

4 – Quais os critérios, objetivados a níveis de tec-
nicidade e da dimensão social, que serão considerados
pelo Bacen para aprovação ou rejeição dos planos de
regularização de que trata o art. 15 da Resolução nº
2.608/99?

5 – Quais os critérios que serão considerados
pelo Bacen para delimitação da área de atuação das
cooperativas de crédito (§ 2º do art. 2º da Resolução nº
2.608/99) considerando as diversidades regionais no
que concerne ao potencial econômico e dimensão es-
pacial? De que forma o Bacen levará em conta tais obs-
táculos para a constituição do capital e patrimônio líqui-
do das cooperativas de crédito, em face das regras ins-
culpidas nos arts. 5º e 6º da dita resolução?

6 – Quantas, quais são e em que região se loca-
lizam as cooperativas de crédito (centrais e singu-



lares) que estão, atualmente, sobre investigação do
Bacen? Quantas, quais são e em que região se locali-
zam as cooperativas de crédito (centrais e singulares)
notificadas e punidas por irregularidades, nos últimos
5 (cinco) anos?

7 – Atualmente, qual o valor total dos débitos de-
vidos pelas cooperativas de crédito (centrais e singu-
lares) aos bancos oficiais (Banco do Brasil e bancos
estaduais, por exemplo)? Quais as 20 cooperativas
de crédito (separadamente em centrais e singulares)
com maior volume de inadimplência junto aos bancos
oficiais, e de quanto é o montante, respectivo, de suas
dívidas com que bancos oficiais e onde se localizam
tais cooperativas? Quais providências que os bancos
oficiais estão adotando para recuperação de seus
créditos?

É o relatório.

II – Voto

A proposição encontra-se de acordo com os dis-
positivos constitucionais e regimentais que regem os
pedidos de informações e autoridades do Poder Exe-
cutivo, bem como com as normas de admissibilidade
exigidas pelo Ato da Comissão Diretora nº 14, de
1990, razão pela qual manifestamo-nos favoravel-
mente ao encaminhamento do Requerimento nº 323,
de 1999, ao Exmº Sr.Ministro de Estado da Fazenda.

Sala de Reuniões, 30 de junho de 1999. Anto-
nio Carlos Magalhães, Presidente – Nabor Júnior,
Relator – Casildo Maldaner - Carlos Patrocínio.

.

PARECER Nº 462, DE 1999

Da Mesa do Senado Federal sobre o
Requerimento nº 324, de 1999.

Relator: Senador Nabor Júnior

I – Relatório

O Senador Carlos Patrocínio, com base no arti-
go 50, § 2º da Constituição Federal e no artigo 216 do
Regimento Interno do Senado Federal, encaminhou a
esta Mesa o Requerimento nº 324, de 1999, no qual
solicita o envio de questões ao Exmº Sr. Ministro de
Estado da Educação.

As questões a serem encaminhadas dizem res-
peito a:

1) Se existe, no âmbito do Ministério da Educa-
ção, estudo ou projeto relativo à implantação da Uni-
versidade Federal do Tocantins.

2) Em caso afirmativo, em qual fase/etapa se
encontra, atualmente, a execução do referido projeto.

3) Em caso negativo, quais as razões de não es-
tarem sendo tomadas as necessárias providências.

O Senhor Seandor Carlos Patrocínio justifica o
presente requerimento com os seguintes fatos:

“Em novembro de 1998 foi entregue ao Presi-
dente da República uma Exposição de Motivos assi-
nada por 83 Senadores (todos os titulares, mais dois
suplentes), encarecendo a implantação de uma uni-
versidade federal naquele Estado. No documento,
ressaltou-se especialmente, que:

a) O Estado do Tocantins é a única unidade fe-
derativa que não conta com nenhuma instituição fe-
deral de nível superior, enquanto diversos Estados
possuem mais de dez dessas entidades;

b) A Fundação Unitins, um novo modelo de uni-
versidade ‘pública, mas não estatal, de direito priva-
do, mas não particular’, apesar dos grandes serviços
prestados à população, vivencia a seguinte realidade:

1) sua capacidade de absorção se restringe a 4
matrículas para cada 1.000 habitantes (Brasil: 10 por
mil; países desenvolvidos: mais de 50 por mil);

2) a relação candidato/vaga, embora se tenha
reduzido desde 1995, quando era de 7,43 permanece
acima de 5.0, o que exclui 4,5 dos concluintes de 2º
grau. Mesmo que as faculdades particulares absor-
vam outro quinto, 3/5 do alunado estarão impedidos
de continuar seus estudos;

3) o déficit previsto para o ano 2006, segundo
estudos de planejamento da própria instituição, mes-
mo que absorvam 12.000 matrículas, será de 6.000
vagas.

a) Pequena parte dos excedentes se desloca
para outros estados ou para a Bolívia, enfrentando di-
ficuldades e privações para conseguir estudar, o que
gera grande preocupação para as famílias.Os demais
desenvolvem um elevado grau de frustração quanto
às possibilidades de ascensão socioeconômica,
agravado pelo crescente desemprego;

b) o ensino superior no Estado se restringe, pela
insuficiência de recursos, à fomração de mão-de-obra
necessária ao mercado de trabalho;

c) a função de pesquisa que caracteriza as insti-
tuições federais inexiste no Tocantins, apesar da ri-
queza e diversidade dos ambientes físico e social do
Estado;

d) o Presidente e o Vice-Presidente da Repúbli-
ca consideram de inteira justiça tal reivindicação, as-
sim se expressando publicamente, inclusive com
eventos realizados no próprio Estado, o que em mui-
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to estimulou as expectativas da população e atenuou
a revolta dos que se sentem impedidos de estudar.

Ao se completarem sete meses de data de en-
trega da Exposição de Motivos ao Presidente Fernan-
do Henrique, e considerando-se que a mesma rece-
beu as assinaturas de 83 Senadores, formalizando
dessa forma uma solicitação desta Casa do Congres-
so Nacional, considero pertinente este pedido de in-
formações."

É o relatório.

II – Voto

A proposição encontra-se de acordo com os dis-
positivos constitucionais e regimentais que regem os
pedidos de informações a autoridades do Poder Exe-
cutivo, bem como com as normas de admissibilidade
exigidas pelo Ato da Comissão Diretora nº 14, de
1990, razão pela qual manifestamo-nos favoravel-
mente ao encaminhamento do Requerimento nº 324,
de 1999, ao Exmº Sr.Ministro de Estado da Educação.

Sala de Reuniões, 30 de junho de 1999. –
, Presidente – , Relator –

.

PARECER Nº 463, DE 1999

Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento nº 339, de 1999.

Relator: Senador Nabor JÚnior

I – Relatório

O Senador Pedro Simon, com base no artigo 50,
§ 2º da Constituição Federal e nos artigos 215, inciso I,
alínea a, e 216 do Regimento Interno do Senado
Federal, encaminhou a esta Mesa o Requerimento
nº 339, de 1999, no qual solicita o envio de questões
ao Exmº Sr. Ministro de Estado da Saúde, relativas a
notícia veiculada pela imprensa sobre licitação para
contratação de empresas que irão fornecer o Cartão
Nacional de Saúde.

As questões a serem encaminhadas dizem res-
peito a:

1) Qual a data do Diário Oficial onde foi publica-
do o edital de licitação?

2) Qual a razão de uma concorrência interna-
cional?

3) Quantos são os usuários a serem identifica-
dos e cadastrados?

4) Qual o volume de recursos destinados a cus-
tear o projeto e sua origem orçamentária?

5) Quais os termos do acordo com o Banco
Mundial para a concessão do financiamento?

6) Em que consiste o Cartão Nacional de Saúde?
7) Por que a constituição de uma Comissão

Especial de Licitação para presidir a concorrência?
8) O projeto está levando em conta a Lei nº 9.454,

de 7 de abril de 1997?
9) Qual o teor completo do Edital de Licitação?
O Sr. Senador Pedro Simon justifica o presente

Requerimento com o fato de que: “Este é mais um
caso sobre o qual são apontadas suspeitas, por parte
da imprensa, o que já está se tornando uma rotina, in-
felizmente.Deste modo, é imperioso que o Congresso
Nacional, no exercício de seu papel fiscalizador dos
atos da Administração se interponha, para apuração
da verdade.

Consta da notícia que a tecnologia a ser adota-
da, além de vulnerável à fraude, é obsoleta, porquan-
to existem disponíveis no mercado métodos diversos,
mais seguros e mais modernos.

Além disso, o prazo para implantação – nove
meses – é incompatível com o volume e complexida-
de da tarefa, pelo que nos é dado conhecer de expe-
riência que vimos tendo da tentativa de implantação
do Cadastro Nacional de Registro Civil, determinado,
pela Lei nº 9.454, de 7 de abril de 1997, resultante de
Projeto de Lei de nossa autoria, cadastro este em
condições de atender a essa e muitas outras necessi-
dades da poulação brasileira como um todo.

De outro lado, cadastros de tamanha abrangên-
cia merecem profundos estudos e discussões, antes
de serem implantados, a fim de evitarmos que esfor-
ços de tal envergadura venham a trazer resultados
frustrantes, como foi o caso do cadastramento eleito-
ral, que originou o Título de Eleitor que, sem uma foto-
grafia ou impressão digital, tornou-se um documento
sujeito a uso fraudulento".

É o relatório.

II – Voto

A proposição encontra-se de acordo com os dis-
positivos constitucionais e regimentais que regem os
pedidos de informações a autoridades do Poder Exe-
cutivo, bem como com as normas de admissibilidade
exigidas pelo Ato da Comissão Diretora nº 14, de
1990, razão pela qual manifestamo-nos favoravel-
mente ao encmainhamento do Requerimento nº 339,
de 1999, ao Exmº Sr. Ministro de Estado da Saúde.

Sala de Reuniões, 30 de junho de 1999. – Anto-
nio Carlos Magalhães, Presidente – Nabor Júnior,
Relator – Casildo Maldaner – Carlos Patrocínio.
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PARECER Nº 466, DE 1999

Da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, ao Projeto de Lei do Sena-
do nº 57, de 1999, de aotoria do Senador
Lúcio Alcântara, que altera o art. 150 da Lei
nº 4.737, de 15 de julho de 1965, que institui
o Código Eleitoral, determinando a expedi-
ção de instruções sobre a escolha dos lo-
cais de votação de mais fácil acesso para o
eleitor deficiente físico.

Relator: Senador Pedro Simon

I – Relatório

O presente projeto, de autoria do ilustre Senador
Lúcio Alcântara, busca alterar o art.150 do Código Ele-
itoral, para determinar “a expedição de instruções so-
bre a escolha dos locais de votação de mais fácil aces-
so para o eleitor deficiente físico”, tarefa que deverá fi-
car a cargo dos Tribunais Regionais Eleitorais, e que
deverá ser cumprida a cada eleição.

A escolha dos referidos locais deverá ser feita
“após cadastramento que identifique a quantidade de
eleitores portadores de deficiência física, de acordo
com a sua distribuição em cada zona eleitoral”.

A proposta reedita os termos do PLS nº 19/97,
apresentada pelo mesmo autor na legislatura passa-
da, quando o nobre Senador enfatizou a necessidade
de a ordem jurídica de um Estado democrático ampa-
rar, de forma crescente, os socialmente fracos. A se-
guir, lembra o fato de que as normas internacionais “re-
ferentes aos direitos humanos estão a exigir que se dê
a devida atenção àqueles que se encontram em situa-
ção de desvantagem em relação ao todo da socieda-
de, dentre os quais os deficientes físicos”.

Afirma, ainda, que pesquisa realizada no Brasil
concluiu que 10% da população é portadora de algum
tipo de deficiência, e cita os dispositivos da Constitui-
ção que objetivam promover a devida assistência aos
deficientes, como o inciso IV do art. 203, e o § 2º do art.
227.

II – Voto do Relator

A proposição não apresenta vícios de inconstitu-
cionalidade ou injuridicidade. Antes, vem ao encontro
dos mais nobres propósitos revelados pelo legislador
constituinte no que se refere ao verdadeiro sentido da
isonomia, protegendo uma camada da poulação fragi-
lizada que necessita de todo amparo, dadas as suas
condições peculiares. A própria Lei Maior determina,
em seus preceitos, que o Estado promova tal assistên-
cia, dos quais citamos os seguintes:

“Art. 203. A assistência social será pres-
tada a quem dela necessitar, independente-
mente de contribuição à previdência social, e
tem objetivos:

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

IV – a habilitação e reabilitação das pes-
soas portadoras de deficiência e a promoção
de sua integração à vida comunitária."

“Art. 227. ...............................................
§ 2º A lei disporá sobre normas de cons-

trução dos logradouros e dos edifícios de uso
público e de fabricação de veículos de trans-
porte coletivo, a fim de garantir acesso ade-
quado às pessoas portadoras de deficiência."

Os citados dispositivos não fazem mais do que
atender ao princípio mais importante da ordem consti-
tucional de uma nação, que vem a ser o da igualdade
de todos perante a lei, na sua expressão clássica de
tratar desigualmente os desiguais na medida em que
se desigualam. A edição de leis especiais protegendo
categorias de pessoas em condições de desigualdade
são imprescindíveis justamente para que o Poder Pú-
blico possa dar cumprimento ao mandamento primaci-
al do Estado de Direito, sobre o qual assim advoga
José Souto Maior Borges:

“No contexto constitucional, o princípio
da isonomia não corresponde a uma norma
igual em eminência a outra qualquer, ou mes-
mo aos outros princípios constitucionais. A
análise do seu conteúdo revelará a sua insig-
ne posição, que realça decisivamente o signifi-
cado normativo, em comparação com os ou-
tros princípios e normas constitucionais.” (Re-
vista Amepe/Esmape, vol. 2, nº 3, jan/mar
1997, pág. 311).

Não só a ordem constitucional vigente mas tam-
bém as normas internacionais referentes aos direitos
humanos exigem o devido amparo aos socialmente
frágeis, amparo este que só pode encontrar viabilidade
por meio de edição de leis, instrumentos indispensáve-
is de um estado democrático, que se caracteriza pelo
primado da lei sobre a vontade individual.

Portanto, projeto de lei como o que ora analisa-
mos, que tenha por escopo proteger os deficientes físi-
cos facilitando sua locomoção é louvável e oportuno,
merecendo portanto a nossa aprovação, valendo lem-
brar, para concluir, a célebre frase do jurista francês J.
Hauriou, segundo o qual “não há engano possível
quando se protege em bloco uma categoria de pesso-
as marcada pela própria fragilidade”.

Votamos, pois, pelo acolhimento do Projeto de
Lei do Senado nº 57, de 1999, louvando a iniciativa do
ilustre autor do projeto.

Sala da Comissão, 30 de junho de 1999. – José
Agripino, Presidente – Pedro Simon, Relator – Álva-
ro Dias – José Fogaça – Antonio Carlos Valadares
– Maria do Carmo Alves – Lúcio Alcântara – Autor
(abstenção) Jéfferson Péres – Bernardo Cabral –
Luzia Toledo – Édison Lobão – Iris Rezende – Sér-
gio Machado.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 203. A assistência social será prestada a
quem dela necessitar, independentemente de contri-
buição à seguridade social, e tem por objetivos:
....................................................................................

IV – a habilitação e reabilitação das pessoas por-
tadoras de deficiência e a promoção de sua integração
à vida comunitária;
....................................................................................

OF. Nº 19/99 – PRES-CCJ

Brasília, 30 de junho de 1999

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a V. Exª que,

em reunião realizada nesta data, esta Comissão delibe-
rou pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 57,
de 1999, de autoria do Senador Lúcio Alcântara, que
“Altera o art. 150 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de
1965, que ”institui o Código Eleitoral, determinando a
expedição de instruções sobre a escolha dos locais de
votação de mais fácil acesso para o eleitor deficiente fí-
sico".

Cordialmente, – Senador José Agripino Maia,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania.

PARECER Nº 467, DE 1999

Da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania sobre a Proposta de Emen-
da à Constituição nº 53, de 1999 (nº 626, de
1998, na Câmara dos Deputados), que “al-
tera os arts. 12, 52, 84, 91, 102 e 105 da
Constituição Federal (Criação de Ministé-
rio da Defesa)”.

Relator ad hoc: Senador Bernardo Cabral

I – Relatório

Vem à análise desta Comissão a Proposta de
Emenda à Constituição nº 53, de 1999 (nº 626, de
1998, na origem), de autoria do Poder Executivo, que
“Altera os arts. 12, 52, 84, 91, 102 e 105 da Constitui-
ção Federal (Criação de Ministério da Defesa)”.

A proposição em análise promove diversas alte-
rações na Carta Magna, com vista a ajustá-la à criação
do Ministério da Defesa e à transformação dos Ministé-
rios da Marinha, do Exército e da Aeronáutica em Co-
mandos.

Nessa direção, a proposta inclui o cargo de Mi-
nistro de Estado da Defesa dentre os quais se exige a
qualidade de brasileiro nato, altera a composição do
Conselho de Defesa Nacional, para nele incluir, além
do Ministro de Estado da Defesa, os Comandantes das
Forças singulares, e define os juízos competentes para
o julgamento dessas últimas autoridades.

Aprovada na Câmara dos Deputados, vem a pro-
posição ao exame desta Casa.

Cabe a esta Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania opinar sobre a constitucionalidade, juridici-
dade e regimentalidade da matéria e também quanto
ao seu mérito, nos termos dos arts. 354 e seguintes do
Regimento Interno.

É o relatório.

II – Voto

Quanto aos pressupostos de admissibilidade ins-
critos no art. 60 da Constituição Federal, não vemos
óbice que possa impedir a tramitação da proposta em
análise. Igualmente, no que toca à sua juridicidade e à
sua regimentalidade não observamos nenhum impedi-
mento ao prosseguimento da sua tramitação.

De outra parte, quanto ao mérito, igualmente,
manifestamo-nos pela aprovação da presente Propos-
ta de Emenda à Constituição, que representa a conclu-
são das alterações necessárias em nosso ordenamen-
to jurídico para o adequado funcionamento do Ministé-
rio da Defesa, recentemente criado.

Efetivamente, a instituição daquele Ministério e a
integração das Forças Armadas numa única estrutura
organizacional significa, sem dúvida, o mais importan-
te passo dado nas últimas décadas no campo militar
em nosso País, tratando-se de providência indispensá-
vel para a modernização da nossa política de defesa
nacional.

Essas questões foram, inclusive, debatidas à
exaustão quando da recente tramitação nesta Casa do
Projeto de Lei da Câmara nº 25, de 1999 – Comple-
mentar, que resultou na Lei Complementar nº 97, de 9
de junho de 1999, que “Dispõe sobre as normas gerais
para a organização, o preparo e o emprego das Forças
Armadas”.

Com relação, especificamente, às alterações
promovidas pela presente Proposta de Emenda à
Constituição, representam, elas, efetivamente, provi-
dências necessárias à transição para a nova realidade
organizacional das Forças Armadas, permitindo não
apenas promover ajustes indispensáveis nas referên-
cias existentes na Lei Maior aos ministérios militares
como conceder aos Comandantes da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica os privilégios de
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:

I – de um terço, no mínimo, dos membros da Câ-
mara dos Deputados ou do Senado Federal;

II – do Presidente da República;
III – de mais da metade das Assembléias Legis-

lativas das Unidades da Federação, manifestando-se,
cada uma delas, pela maioria relativa de seus mem-
bros.

§ 1º A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de defe-
sa ou de estado de sítio.

§ 2º A proposta será discutida e votada em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, consi-
derando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quin-
tos dos votos dos respectivos membros.

§ 3º A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:

I – a forma federativa de estado;
II – o voto direto, secreto, universal e periódico;
III – a separação dos Poderes;
IV – os direitos e garantias individuais.
§ 5º A matéria constante de proposta de

emenda rejeitada ou havida por prejudicada não
pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão
legislativa.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – A
Presidência comunica ao Plenário que a Mesa do Se-
nado aprovou os Requerimentos nºs 321, 323, 324 e
339, de 1999, de autoria dos Srs. Senadores Maguito
Vilela, Ademir Andrade, Carlos Patrocínio e Pedro Si-
mon, respectivamente, solicitando informações a Mi-
nistro de Estado.

Comunica, ainda, que rejeitou o Requerimento
nº 304, de 1999, da Senadora Marina Silva.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – A
Presidência comunica ao Plenário que o Projeto de
Lei da Câmara nº 7, de 1999, cujo parecer foi lido an-
teriormente, terá, perante a Mesa, o prazo de cinco
dias úteis para recebimento de emendas, nos termos
do art. 235, II, d, do Regimento Interno.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, ao eminente Senador
Francelino Pereira.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem para fazer uma ligeira e
efetiva correção.

Na tribuna, eu disse as seguintes palavras: “O
problema remonta a 1994, no encerramento do man-
dato do Presidente Itamar Franco. O Banco do Estado
de São Paulo, Banespa, era, então, responsável pelo
serviço de administração da dívida do Município de
São Paulo e seu financiamento.”

Pode parecer que eu estaria atribuindo a crise
ao Presidente Itamar Franco. O assunto era pertinen-
te, naquele momento, ao Banespa. Evidentemente,
no assunto, não estava envolvido o Presidente da Re-
pública, Itamar Franco, que, como todos nós sabe-
mos, é um homem de bem, correto, honesto e que re-
presenta muito bem a vida pública do nosso Estado.

Era essa a correção que queria fazer também
em respeito ao Senador José Alencar.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –

Essas explicações são próprias da personalidade de
V. Exª.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – So-
bre a mesa ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

OF. Nº 19/99 – PRES-CCJ

Brasília, 30 de junho de 1999

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais comunico a V. Exª que

em reunião realizada nesta data, esta Comissão delibe-
rou pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 57,
de 1999, de autoria do Senador Lúcio Alcântara, que
“altera o art. 150 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de
1965, que ‘institui o Código Eleitoral, determinando a
expedição de instruções sobre a escolha dos locais
de votação de mais fácil acesso para o eleitor defici-
ente físico’”.

Cordialmente, – Senador José Agripino Maia,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Com referência ao ofício que acaba de ser lido, a
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Presidência comunica ao Plenário que, nos termos do
art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno, fica aberto o
prazo de cinco dias úteis para interposição de recur-
so, por um décimo da composição da Casa, para que
o Projeto de Lei do Senado nº 57, de 1999, cujo pare-
cer foi lido anteriormente, seja apreciado pelo Plená-
rio.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Não
há mais oradores inscritos.

Os Srs. Senadores Lúcio Alcântara, Ernandes
Amorim, Paulo Hartung, Edison Lobão, a Srª Senado-
ra Luzia Toledo e os Srs. Senadores José Jorge, Car-
los Patrocínio, Maguito Vilela, Mauro Miranda, Eduar-
do Siqueira Campos e a Srª Senadora Marina Silva
enviaram discursos à Mesa para serem publicados na
forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Sr.

Presidente, Srªs e Srs. Senadores, subo à tribuna do
Senado para prestar justa homenagem a um dos
mais brilhantes pensadores do Ocidente na atualida-
de. Trata-se do sociólogo catalão Manuel Castells,
que amargara por longo tempo um ostracismo injusti-
ficável, até que o merecido reconhecimento agora ti-
vesse, em tempo, compensado o irreparável lapso.
Intelectual do mais precioso quilate, há muito tem
contribuído, com suas refinadas reflexões e análises,
para o real entendimento das forças que movem e es-
truturam a sociedade contemporânea. Doutor pela
Universidade de Nanterre, em Paris, leciona hoje na
Universidade da Califórnia, em Berkeley, de onde tem
anunciado sua genial teoria sobre a revolução da in-
formação moldando os campos da economia, da polí-
tica, da sociedade e da cultura.

Sobre sua competência, o notável pensador in-
glês, Anthony Giddens, do alto de sua posição acadê-
mica na London School of Economics, não hesita em
classificar A era da informação – trilogia recente de
Castell – de soberba, digna de uma autoridade inte-
lectual da magnitude de um Max Weber, que ocupa
lugar nobre, senão de pai-fundador, no panteão do
pensamento sociológico.

Não menos elogioso, para a sociologia brasilei-
ra, o nome do professor Castells é de longa data co-
nhecido e reverenciado. Seu extenso currículo biblio-
gráfico tem sido traduzido e publicado desde a déca-
da de 70, em cujo início esteve por aqui, como profes-
sor visitante em Campinas. A partir daí, não deixou de
retornar ao País, de quando em quando, sempre dis-
posto ao diálogo, à troca de idéias com a intelectuali-
dade brasileira, à participação no debate dos proble-
mas nacionais. Por isso mesmo, justifica-se, com mui-

ta legitimidade, seu interesse em assuntos internos
do País, especificamente os pertinentes ao funciona-
mento do Estado e da máquina pública brasileira.

Nesse contexto, não é por acaso que, das mais
de 20 obras publicadas, bem mais da metade pode
ser encontrada vertida para o português. Dentre as
quais, cumpre destacar Problemas de Investigação
em Sociologia Urbana, publicada em nossa língua em
75, A Teoria Marxista das Crises Econômicas e as
Transformações do Capitalismo, publicada em 79
pela editora Paz e Terra, A Questão Urbana, publica-
da em 83, além da recente Sociedade em Rede, que
acaba de ser lançada, também pela Paz e Terra, na
condição de primeiro volume traduzido da trilogia.

Sr. Presidente, depois de 20 anos de pesquisa
sobre a sociedade digital, Castells publica a célebre
trilogia A Era da Informação, que acaba de ser tradu-
zida para o português. Sua tese mais ousada consiste
na previsão, para 2002, da realização de escanea-
mentos genéticos a partir do delineamento completo
do mapa do genoma humano. Para Castells, a mani-
pulação biotecnológica das formas de vida poderá ser
devastadora, caso providências inadiáveis de contro-
le não sejam tomadas. O advento da revolução bioló-
gica reúne, contraditoriamente, aspectos construtivos
e destrutivos, para o balanceamento dos quais não se
antevê nada de muito alentador.

E, para ele, mais do que nunca, cabe ao Estado
exercer o papel de controlador dos efeitos nefastos da
globalização. Reproduzindo suas palavras na abertu-
ra do artigo que escreveu em 98 para a revista brasile-
ira Reforma Gerencial: “O Estado é o principal instru-
mento de que hoje dispõem os cidadãos para contro-
lar a globalização em função de seus valores e inte-
resses”. Nesse sentido, para que a questão da biotec-
nologia seja discutida com o pragmatismo e a flexibili-
dade que lhe são genuínos, cumpre, antes de tudo, re-
programar o papel do Estado e de seus agentes.

A propósito, seu artigo “O Estado-rede e a refor-
ma da administração pública”, publicado na revista
Reforma Gerencial, arrosta com muita consistência a
questão da reforma administrativa, propondo 8 princí-
pios básicos de funcionamento dentro das circunstân-
cias da modernidade globalizada.Elenca, ele, os prin-
cípios da subsidiariedade, flexibilidade organizacio-
nal, coordenação, participação cidadã, transparência
administrativa, modernização tecnológica, profissio-
nalização dos agentes públicos e, por fim, o princípio
da retroação na gestão. Para o sociólogo, não há
outra saída aos impasses da globalização se-
não a formulação do Estado-rede como admi-
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nistração flexível e conectada, seguindo os princípios
enumerados.

O sociólogo catalão, que esteve no Brasil há al-
gumas semanas para o lançamento da Sociedade em
Rede, fez questão de realçar sua longa amizade com
o Presidente Fernando Henrique, de quem é amigo
desde os tempos da Universidade de Paris. Aliás, so-
bre o desempenho de FHC no Governo, Castells exal-
ta a alta capacidade do Presidente para o exercício da
reflexão sobre o que ocorre no mundo e na socieda-
de, sem deixar de reconhecer o duro processo de
ajuste por que passa o País no contexto da globaliza-
ção.

Mais do que isso, o sociólogo não vê na volatili-
dade do capital, em si, a incarnação do atual mal fi-
nanceiro. Na verdade, segundo ele, não se trata de
especuladores sinistros se organizando para contro-
lar o capital mundial. Trata-se de uma constante insta-
bilidade financeira, justificada pelo emprego maciço
de tecnologia da informação, que proporciona movi-
mentações instantâneas de capital. Para que se con-
tornasse tamanho descompasso, Castell declara que
se deveria controlar, imediatamente, o fluxo de capita-
is, contra cuja proposta os EUA e o FMI trabalham in-
cessantemente. A eles, não interessa qualquer dispo-
sitivo que ameace o fluxo do mercado de capitais
aberto e irrestrito, cuja dinâmica favorece imensa-
mente uma economia flexível, altamente tecnológica
e competitiva como a americana.

Sr. Presidente, Castells é irreverente sem resva-
lar na trivialidade. Suas preferências ideológicas es-
tão longe de se alinhar com paradigmas românticos
ou pragmáticos. Anarquista convicto, não identifica
problemas de ordem moral quando a privacidade dos
homens e mulheres que orquestram a esfera pública
é indevidamente invadida pela mídia. Sobre a Inter-
net, sua opinião é lacônica: “O preço de estar na rede
é acessar qualquer tipo de conteúdo..., pois a rede
não pode ser controlada”. Nessa linha, diz ele: “Tecni-
camente, não há mais a privacidade. Pode-se escutar
tudo, gravar tudo, interferir em qualquer mensagem.
Toda vez que se usa um celular ou um PC ligado em
rede, a gente se expõe na esfera pública”.

Por tudo isso, fica evidente que o acesso à infor-
mação constitui valor incontestavelmente fundador
da nova sociedade que se ergue. Desse modo, asse-
vera Castell, a distribuição de riqueza passa pela edu-
cação, que é atributo do Estado. A revolução informa-
cional adquire dimensão bem mais larga e profunda
se comparada com a revolução industrial, visto que
aquela guarda relações e laços muito estreitos com a
engenharia genética, baseada no código hereditário,

cujos dados podem ser programados. Em síntese,
afeta os dois elementos fundamentais da vida: a ex-
tensão de nossa mente e a capacidade de atuarmos
sobre a existência.

Nessas condições, não nos causa espécie a po-
sição do sociólogo a respeito da criação de comitês
de ética na biotecnologia no mundo inteiro. Para ele,
qualquer resistência contra este desenvolvimento
tecnológico, em particular, e contra a tecnologia, em
geral, se desmorona diante da inexorabilidade da his-
tória. “É uma batalha perdida”, prenuncia Castells.
Sobre o futuro da sociedade nos grandes centros, o
sociólogo percebe na tecnologia informacional um ca-
minho mais rápido rumo à fragmentação da coletivi-
dade em guetos isolados, e somente mantidos em co-
municação em cima do modelo hoje alcunhado de
“comunidades eletrônicas”.

Em conclusão, sobre Manuel Castells, poderia
estender-me por muito mais, porque é, de fato, com
muito orgulho e com muita satisfação que lhe ofereço
esta homenagem, em retribuição ao largo e denso
trabalho a que se tem dedicado sobre a realidade do
Brasil, dos brasileiros e da sociedade globalizada
pela tecnologia. Desse modo, mais do que sugerir a
leitura de suas idéias, de suas palavras e de seu raci-
ocínio, recomendo a todos uma detalhada apreciação
de sua rica e sedutora linha argumentativa, pela qual
nos convence, aterradoramente, da tragédia que se
avizinha caso não nos adaptemos com inteligência e
responsabilidade à “tecnologização” do mundo.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB – RO) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, após um semestre
de incertezas sobre os rumos da economia, e tam-
bém sobre o que poderia surgir das Comissões Parla-
mentares de Inquérito em curso nesta Casa, o Presi-
dente de República resolveu afirmar sua autoridade,
e aponta direção ao Governo.

A direção, nas palavras de Sua Excelência, é o
combate ao desemprego.

Agora, temos um rumo.A nação vivia ao sabor de
momentos, nestes últimos meses, mas agora temos
uma direção, na qual podemos unir o esforço nacional.
Combater o desemprego, e suas conseqüências.

Sr. Presidente, o momento é oportuno para o
Presidente afirmar sua autoridade, definindo um
rumo à Nação.

As exportações foram retomadas para a Rússia
e Oriente Médio, e aumentam para a Europa e para
as economias emergentes da Ásia.
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A missão do FMI deixa o País dando sinal verde
para a liberação de mais uma parcela do empréstimo
de 46 bilhões de dólares, que está assegurando a es-
tabilidade da moeda.

Em Nova York, o ministro da Fazenda anuncia
inflação de menos de 10% em 1999, e promete juros
de 1 digito até o final do ano.

Embora com sacrifício dos Estados e Municípi-
os, e aumento de tarifas públicas, o déficit público
está sob controle.

A queda no Produto Interno Bruto será menor
que a prevista, os fundos internacionais aumentam
seus investimentos no Brasil, e o Presidente anuncia
sensível aumento no volume do crédito destinado à
agricultura.

Além disto, Chefes de Estado da América Lati-
na, Caribe, e União Européia, reunidos no Rio de Ja-
neiro, anunciam futura área de livre comércio entre a
União Européia e o Mercosul.

Então, neste contexto, no início da semana pas-
sada, o Presidente Fernando Henrique tornou público
sua disposição de retomar as rédeas da autoridade
presidencial.

Esta autoridade parecia esquecida, mas foi reto-
mada nos episódios da nomeação do Diretor da Polí-
cia Federal, e demissão dos diretores do Banespa.

O Presidente Fernando Henrique saiu do mer-
gulho, voltou à cena, e nos próximos dias discute com
os líderes dos partidos aliados, a agenda de trabalho
do Congresso Nacional, para o próximo semestre.

Na pauta, apresenta-se a reforma tributária e a
lei da responsabilidade fiscal. O Presidente também
acena com reforma da legislação trabalhista, embora
ainda não encaminhe qualquer projeto neste sentido.

Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, será
que a reforma tributária e a lei da responsabilidade
fiscal, virão para diminuir o desemprego, aumentar a
produção?

Os projetos estão afinados com a direção dada
ao País, o combate ao desemprego?

Ou estes projetos pretendem apenas assegurar
caixa ao governo federal, para pagar juros da dívida
pública, em cenário de moeda estável.Moeda pratica-
mente dolarizada para assegurar o lucro desta dívida,
em regras de livre fluxo de capitais, onde o dinheiro
entra e sai livremente?

Qual o objetivo? Fazer caixa para pagar juros da
dívida sabidamente extorsiva, ou combater o desem-
prego? Onde o ponto de encontro? Onde o limite?

A verdade destas leis, que serão discutidas e
votadas no próximo semestre, vai depender do Legis-
lativo.

E aqui, a verdade destas leis, em última análise,
depende da qualidade do compromisso que existir

entre a base parlamentar do Governo, e o Presidente
da República.

Idéias para o benefício da nação, propostas
para o Brasil, ou interesses individuais, propostas
pessoais.

Esta é a questão. E olhando para a qualidade
deste compromisso, a base parlamentar deve deixar
à vontade do Presidente da República, a questão da
nomeação de cargos públicos.

Ao menos neste momento da vida nacional esta
base parlamentar deve deixar o Presidente a vontade.

Para que ele mostre o que tem para governar, e
o Congresso mostre o que quer legislar.

Nosso regime é presidencialista. Não vivemos
em regime parlamentarista.No presidencialismo, a in-
dicação de ocupantes de cargos públicos por parla-
mentares, é um desvio. Um vício. Um erro.

Sr. Presidente, as questões que se anuncia, a
reforma tributária e a lei da responsabilidade fiscal, no
contexto do desemprego, não devem ser resolvidas
pela nomeação de um chefe disto, ou chefe daquilo.

Em um regime sadio, não é a nomeando orde-
nadores de despesas, que o parlamento decide.

O que estou dizendo é que o Congresso Nacio-
nal não pode ser refém de nomeações para cargos
públicos. O destino do povo brasileiro não pode de-
pender do atendimento de interesses individuais na
nomeação de cargos públicos.

Por isto, neste momento, acredito que as lide-
ranças políticas devem deixar o Presidente a vontade
para demitir e nomear quem quiser.

No regime presidencialista, não é para nomear
ordenadores de despesa, que o povo elege seus re-
presentantes. Mas para nomear e fiscalizar. Senão,
como podem fiscalizar?

No parlamentarismo, os parlamentares se en-
volvem diretamente na administração pública, mas o
Congresso pode ser dissolvido pelo poder moderador
do Presidente. Isto não acontece no Presidencialismo.

Então, a reunião anunciada entre o Presidente
da República e as lideranças partidárias no Congres-
so Nacional, para discutir a agenda do próximo se-
mestre, é um boa oportunidade destas lideranças en-
tregarem ao Presidente da República os cargos que
controlem.

Assim, esta Casa poderá debater as questões
anunciadas com a autonomia que o povo brasileiro
quer de seus políticos.

Questões de extrema importância para o futuro
nacional.

Na verdade, uma nova oportunidade esta sendo
oferecida ao Brasil e ao povo brasileiro, para uma legis-
lação adequada às necessidades da modernidade.
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Precisamos ultrapassar as muletas das âncoras
monetária e cambial, incapazes de continuarem a
apoiar a estabilidade da moeda. E isto precisa de ser
dito com todas as letras. Até agora a estabilidade re-
sultou de expedientes, e ingresso de dólares transfor-
mados em dívida pública interna. E não há mais aon-
de ir neste caminho.

Chegou o limite. A dívida interna já é superior a
50% do Produto Nacional. E os empréstimos de so-
corro, com os compromissos do FMI, para assegurar
os saques dos grandes investidores, já foram feitos.

Agora é a hora da verdade, é a hora de imple-
mentar e consolidar as bases de uma economia pro-
dutiva e dinâmica, que seja capaz de competir no
mercado globalizado, e capaz de gerar empregos e
bem estar para nossa gente.

Não é hora de negociar cargos. Mas deixar o
Presidente governar, e legislar com seriedade e inde-
pendência.

Muito obrigado.
O SR. PAULO HARTUNG (PSDB – ES) – Sr.

Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, apresentei, aqui
nesta Casa, proposição que visa objetivamente inse-
rir nas discussões sobre a adoção do voto facultativo
um novo modelo, que remete à lei a competência para
a sua adoção.

Não comungamos com aqueles que duvidam da
responsabilidade e maturidade da população brasilei-
ra. Muito ao contrário, acreditamos que em todos os
rincões desse País o povo tem tido a oportunidade de
demonstrar de maneira inequívoca a sua maturidade
política, quer rejeitando candidatos que estiveram en-
volvidos em escândalos, quer protestando, indo às
praças públicas para manifestar apoio ou repúdio às
mais diversas ações políticas ou candidatos.

Cremos que os jovens entre dezesseis e dezoito
anos são o grande exemplo de engajamento político.
Mesmo podendo optar, cada vez mais eles buscam o
seu alistamento e participam ativamente das campa-
nhas eleitorais, dando importante contribuição ao
processo, diante de seu natural espírito contestador.

Do alto de sua experiência política, o ex-Senador
Jutahy Magalhães já pontificava da tribuna desta
Casa em favor da adoção do voto facultativo. Alguns
excertos de seus discursos ilustram bem o tema abor-
dado, dos quais citamos:

“O mundo também mudou. Não há, hoje, nenhu-
ma democracia representativa relevante que adote o
recurso do voto obrigatório. A mais importante delas,
a dos Estados Unidos da América, que mal consegue
levar às urnas a metade do eleitorado, mesmo nas
campanhas presidenciais mais disputadas. Tal fato

não leva à dedução de que falta participação popular
àquele consolidado sistema político-eleitoral.

De acordo com os conceitos mais modernos, o
voto facultativo é questão pacífica nas principais de-
mocracias do mundo contemporâneo. O voto é enten-
dido como uma faculdade da pessoa, uma autodeter-
minação do próprio cidadão, fruto de sua liberdade de
escolha, de sua vontade. O ato volitivo, para ser am-
plo e irrestrito, não pode ser obrigatório, pois vontade
é uma questão de consciência.

Voto é direito. Exercita-o o cidadão consciente e
discernido. O eleitor, ao participar do processo demo-
crático, exerce um ato de liberdade. Se quiser protes-
tar, protestará votando bem.

Os países totalitários, no chamado período de
guerra fria, exaltavam o seu sistema eletivo por con-
seguir a participação de praticamente todos os cida-
dãos, cujas escolhas dos governantes eram feitas
unanimemente, já que não havia oposição.

Nos regimes consagrados à construção do po-
der político mediante o sufrágio universal direto e se-
creto, a opção eleitoral é um direito deferido aos cida-
dãos, mas é um direito subjetivo, do qual seu titular
poderá fazer uso ou não, segundo o princípio da livre
manifestação da vontade.

Desse modo, o que interessa efetivamente num
pleito eleitoral é a mobilização da opinião pública, e
esta é a que efetivamente exprime a substância da
atuação política do eleitorado; aquele que vota ape-
nas para evitar complicações legais e burocráticas
não está imbuído de nenhum propósito específico
quanto aos negócios da “polis”, no original sentido
grego, e não há lei que o faça se interessar por um as-
sunto que lhe parece não dizer respeito.

Ademais, se a obrigatoriedade do voto fosse um
instrumento de essência democrática, os nossos go-
vernantes autoritários a repeliriam, fato jamais ocorri-
do na nossa História; o voto compulsório, portanto,
não conduz à via da democracia.

Obrigar a votar quem não quer fazê-lo, não seria
uma forma de autoritarismo? Não será disparatado
supor que desse ato compulsório possa brotar algo
que mereça ser chamado de consciência política.

O voto facultativo insere o cidadão no campo da
plena e livre escolha, tornando o sufrágio mais com-
patível com os ideais democráticos; e, por ser voluntá-
rio, constitui um passo à frente na direção do aperfei-
çoamento das nossas instituições democráticas.

Quando o voto é facultativo, a sociedade partici-
pativa toma em suas mãos as rédeas do processo po-
lítico. Reconhece-se uma das garantias individuais do
cidadão: a de opinar ou não. “
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O Relatório final da Comissão da Reforma Políti-
co-Partidária, que teve como relator o nobre Senador
Sérgio Machado, e como Presidente o saudoso Sena-
dor Humberto Lucena, além de representar uma vi-
são sistêmica da estrutura política e partidária, dispo-
nibiliza dados relevantes à análise da matéria objeto
da proposição apresentada.

Desse relatório, aliás, colhemos as sábias pala-
vras do nobre Senador José Fogaça que, ao abordar
o tema, trouxe à baila importante argumento.

Sua Excelência, ao manifestar-se favoravel-
mente ao tema, afirmou publicamente que, mesmo já
tendo sido ardoroso defensor do voto obrigatório, mu-
dou radicalmente a sua posição em face do plebiscito
que deliberou sobre o sistema de governo a ser ado-
tado no País e que acabou por confirmar o presidenci-
alismo, porquanto teve a percepção de que a esma-
gadora maioria dos votantes não tinha idéia clara do
que estava votando.

Destacou, por fim, que a adoção do voto faculta-
tivo implicará maior possibilidade de ocorrência de
plebiscitos e referendos nas três esferas de governo,
o que gerará o aperfeiçoamento da democracia partici-
pativa, conferindo-lhe maior amplitude e abrangência.

Neste sentido, propomos que se remeta à lei a
regulamentação sobre o voto e sobre o alistamento
eleitoral, desconstitucionalizando a matéria, igualan-
do à forma de regulação em diversas democracias do
mundo tais como nos Estados Unidos, na Suíça, nas
Comunidades Britânicas, na Alemanha e na Espa-
nha, o que dará maior flexibilidade para a experimen-
tação do modelo.

Destarte, vigente a alteração proposta, num pri-
meiro momento o Congresso poderá definir como fa-
cultativo o voto para plebiscito e referendo, mantendo
a obrigatoriedade no caso das eleições.

Por outro lado, poderá adotar de forma gradativa
o voto facultativo para as eleições o que, no nosso
entendimento, está mais consentâneo com o atual es-
tágio de maturidade política dos cidadãos brasileiros.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. senadores, estou acompanhando
com grande interesse o desenvolvimento do Plano
Agrícola Nordeste para 1999. Tem-se a impressão de
que os gravíssimos problemas secularmente sofridos
pelo Nordeste, provocados especialmente pela discri-
minação com que tem sido penalizada aquela tão rica
e tão bela região do nosso País, estão afinal desper-
tando a atenção das lideranças nacionais.

No entanto, Sr. Presidente, o nordestino recebe
sempre com muita desconfiança as promessas, igual-
mente seculares, que se anunciam e não são cumpri-
das. Desta feita, porém, pela seriedade com que o Mi-

nistro Francisco Turra, da Agricultura e do Abasteci-
mento, empenhou-se nos estudos – promovendo inú-
meras reuniões técnicas entre as autoridades agríco-
las e os Secretários Estaduais de Agricultura –, dos
quais resultou o citado Plano de 1999, presume-se
que ações corretas estão sendo acionadas, na área
agropecuária, em benefício da região nordestina. É a
nossa esperançosa expectativa.

Segundo o planejamento anunciado pelo Minis-
tério da Agricultura, partiu-se da óbvia constatação
de que os problemas do Nordeste têm de ser encara-
dos pelas características edafoclimáticas (ciência que
estuda os solos) da região, levando-se em considera-
ção o seu regime pluviométrico menos favorável.Des-
ta forma, ali devem ser expandidas as culturas e os
serviços que melhor se adaptem às suas peculiarida-
des.

Deu-se ênfase, entre as soluções alvitradas
para o melhor aproveitamento da agricultura, a conti-
nuidade do crédito rural dirigido para a região nordes-
tina. Citou-se o considerável aumento, nos últimos
três anos, das aplicações do Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf, e, em
1998, dos repasses do Fundo de Amparo ao Traba-
lhador – FAT e do BNDES para o Banco do Nordeste
do Brasil, significativos valores a serem aplicados em
atividades agro-industriais e no Programa de Gera-
ção de Emprego e Renda do Setor Rural.

Pelo relatório, são abrangidos, enfim, os vários
setores agrícolas e pecuários que, atendendo às pe-
culiaridades do Nordeste, conquistarão as necessári-
as e urgentes ações do Ministério da Agricultura, par-
tilhadas por órgãos estaduais e pela iniciativa privada.
Tais iniciativas, se efetivadas, certamente levarão
grande alívio às aflições que angustiam os produtores
nordestinos. Há inclusive, nesse planejamento de es-
pecial interesse para o meu Estado do Maranhão, a
promessa de implantação do Programa Nacional de
Erradicação da Febre Aftosa nos Circuitos Pecuários
Norte e Nordeste, com a perspectiva otimista da elimi-
nação de casos clínicos da doença até dezembro do
ano 2000, e erradicação da doença até dezembro de
2005.

Do relatório do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, detenho-me no seguinte trecho:

“Enquanto em 1997 apenas 9,5%
(R$70, 16 milhões) dos recursos do Pronaf
para investimento foram aplicados no Nor-
deste”, no ano de 1998 “a participação da
região, nessa modalidade de crédito, subiu
para 77% (R$ 481,98 milhões), ou seja,
oito vezes mais que o volume aplicado
naquele   ano   (1997)”.
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E diz o relatório, mais adiante:

“Embora situações de pobreza e exclu-
são social possam ser encontradas nas di-
versas regiões brasileiras, é no Nordeste
onde elas são mais claramente identificadas.
É ali que se concentram, em números abso-
lutos, as maiores incidências do universo fa-
miliar, ou seja, cerca de 53% dos agricultores
familiares de todo o país, o que significa mais
de 2,7 milhões de estabelecimentos rurais.”

Sr. Presidente, destaquei esses dois trechos do
relatório para demonstrar quão certos estão os Parla-
mentares nordestinos que, da tribuna desta Casa ou
da Câmara dos Deputados, vêm denunciando há gera-
ções as discriminações que pesam sobre nossa região.

Atentem V. Exªs: em que pese localizarem-se no
Nordeste 53% dos agricultores familiares de todo o
país – trabalhando em 2,7 milhões de estabelecimen-
tos rurais –, o Programa Nacional de Fortalecimento
da Agricultura Familiar – Pronaf não lhe dedicava, até
recentemente, senão o modesto percentual de 9,5%
dos seus recursos! Tão evidente a discriminação que,
no ano passado, resolveu ampliar em oito vezes essa
contribuição – dever indeclinável da União – para ofe-
recer aos produtores nordestinos a base que alavan-
que seu progresso na área agropastoril!...

Sr. Presidente, ao menos por ora, vamos esque-
cer o passado e guardar nossas recriminações. Dedi-
quemo-nos, nesta oportunidade, a aplaudir o Plano
Agrícola 1999 do Ministério da Agricultura e do Abas-
tecimento, augurando que tenha ininterrupto prosse-
guimento, sem aqueles indesejados cortes ou adia-
mentos, que poriam a perder os resultados de estu-
dos técnicos sérios e aprofundados. Note-se que fo-
ram estudos oficiais, largamente debatidos por técni-
cos inclusive do Governo Federal, concluindo por so-
luções que, mesmo modestas, poderiam dar início ao
ciclo de desenvolvimento, de melhoria de qualidade
de vida, tão aguardado pelos nossos irmãos da bela e
rica região nordestina. Não se justificariam eventuais
argumentos que, no futuro, possam servir de pretexto
para a frustração das medidas que tentam oferecer ao
Nordeste um pouco do muito merecido pela região.

Era o que eu tinha a dizer.
Obrigado.
A SRA. LUZIA TOLEDO (PSDB _ ES) – Sr. Pre-

sidente, Srªs e Srs. Senadores, a transformação das
estruturas econômicas mundiais que há algum tempo
vem dando os novos contornos dos negócios no sé-
culo XXI, coloca a atividade turística como a grande
força catalisadora de investimentos, geração de ren-

da, tributos e criação de postos de trabalho dos próxi-
mos tempos.

Pela sua natureza, o turismo é uma indústria de
múltiplos componentes, das quais muitas partes es-
tão entrelaçadas e associadas a um outro setor eco-
nômico como a aviação, os transportes de um modo
geral, os restaurantes e bares, a indústria de souve-
nirs, os hotéis e uma série de pequenos e micronegó-
cios, e até informais.

Este artigo tem por objetivo principal demons-
trar à sociedade espiritossantense o meu envolvi-
mento político e pessoal no sentido de promover e
alavancar o crescimento e a qualificação do setor em
nosso Estado. Como objetivo subsidiário, desejo de-
monstrar a necessidade da profissionalização no tra-
to com o assunto, seja dos gestores públicos, seja
dos empresários e demais pessoas que participam e
auferem renda com a atividade turística.

Apesar do turismo se constituir numa ação que
se realiza concretamente no plano dos municípios,
seus espaços geográficos, assim como os atrativos
existentes, são insuficientes para garantir a sustenta-
bilidade econômica e social da atividade como impul-
sionadora do desenvolvimento.

Assim é que, neste momento especial dos 27
(vinte e sete) municípios do Norte do Espírito Santo,
em que estamos tendo a possibilidade de produzir
investimentos com as vantagens e as facilidades da Su-
dene, inclusive com a aplicação de recursos provenien-
tes do Prodetur Nordeste, quero salientar a necessida-
de complementar de se pensar, projetar e agir com base
em alianças entre municípios que possam formar cadei-
as de valor econômico e oferecer uma infra-estrutura tu-
rística interdependente e inter-relacionada.

O turismo é uma atividade que se origina essen-
cialmente do deslocamento das pessoas para alguma
localidade diferente da sua, com a finalidade de reali-
zar negócios, para visitar amigos ou familiares e prin-
cipalmente para lazer, descanso e relaxamento.

Esses visitantes são considerados turistas, de
acordo com a colocação dos técnicos no assunto,
quando permanecem no local por um período superi-
or a 24 horas. Ou seja, em termos econômicos, é a
partir desse tempo que a atividade turística começa a
ser lucrativa para a localidade; os gastos que a pes-
soa efetua com alimentação e hospedagem, aquisi-
ção de produtos locais e outros bens e serviços co-
meçam a ter efeito na multiplicação da renda, na ge-
ração de empregos, e na receita propiciada pelos ne-
gócios, por meio de impostos.
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