






























Ata da 111ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 1º de setembro de 1999

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo

Ademir Andrade e Casildo Maldaner

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Ademir Andrade – Agnelo Alves – Alberto Silva
– Alvaro Dias – Amir Lando – Antero Paes de Barros –
Antonio Carlos Magalhães – Antonio Carlos
Valadares – Arlindo Porto – Artur da Tavola – Bello
Parga – Blairo Maggi – Carlos Bezerra – Carlos
Patrocínio – Carlos Wilson – Casildo Maldaner – Djalma
Bessa – Edison Lobão – Eduardo Siqueira Campos –
Eduardo Suplicy – Emília Fernandes – Ernandes Amorim
– Freitas Neto – Geraldo Althoff – Geraldo Cândido –
Geraldo Melo – Gerson Camata – Gilberto Mestrinho –
Gilvam Borges – Heloísa Helena – Hugo Napoleão – Iris
Rezende – Jader Barbalho – Jefferson Péres – João
Alberto Souza – Jorge Bornhausen – José Agripino –
José Alencar – José Eduardo Dutra – José Fogaça – José
Jorge – José Roberto Arruda – Juvêncio da Fonseca –
Leomar Quintanilha – Lúcio Alcântara – Lúdio Coelho –
Luiz Estevão – Luiz Otavio – Luiz Pontes – Luzia Toledo –
Maguito Vilela – Marina Silva – Marluce Pinto – Mauro
Miranda – Moreira Mendes – Mozarildo Cavalcanti –
Nabor Júnior – Ney Suassuna – Osmar Dias – Paulo
Hartung – Paulo Souto – Pedro Piva – Pedro Simon –
Ramez Tebet – Renan Calheiros – Roberto Freire –
Roberto Saturnino – Romero Jucá – Romeu Tuma –
Sebastião Rocha – Sérgio Machado – Silva Júnior –
Teotônio Vilela Filho – Tião Viana – Wellington Roberto.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A lista de
presença acusa o comparecimento de 75 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.

O Sr. Primeiro Secretário em exercício, Senador
Nabor Júnior, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

MENSAGEM

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Nº 163, de 1999 (nº 1.261/99, na origem), de 30
de agosto último, restituindo autógrafos do Projeto de

Lei da Câmara nº 59, de 1998 (nº 4.419/98, na Casa de
origem), de iniciativa do Presidente da República, que
inscreve o nome de D. Pedro I no Livro dos Heróis da
Pátria, sancionado e transformado na Lei nº 9.828, de
30 de agosto de 1999.

(Será feita a devida comunicação à
Câmara dos Deputados.)

PROJETOS RECEBIDOS DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 42, DE 1999
(Nº 4.675/94, na Casa de origem)

(De iniciativa do Presidente da República)

Dispõe sobre o processo seletivo
para o ingresso nas categorias funcionais
da Carreira Policial Civil do Distrito Federal
e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O ingresso na Carreira Policial Civil do

Distrito Federal, criada pelo Decreto-Lei nº 2.266, de 12
de março de 1985, far-se-á por meio de nomeação no
Padrão I das Classes Iniciais das Categorias Funcionais
de Delegado de Polícia, Perito Criminal, Perito
Médico-Legista, Escrivão de Polícia, Agente de Polícia,
Papiloscopista Policial e Agente Penitenciário, mediante
concurso público de provas ou de provas e títulos, de
conformidade com o disposto nesta lei e nas normas
legais e regulamentares específicas.

Art. 2º O processo seletivo, de caráter eliminatório
e classificatório, realizar-se-á em duas etapas:

I – Primeira Etapa:
a) provas escritas de conhecimento;
b) exame de aptidão física;
c) seleção psicológica;
d) investigação social e funcional.
II – Segunda Etapa:
a) curso de formação policial profissional;
b) provas de verificação de aprendizagem das

disciplinas teóricas e práticas;
c) acompanhamento profissional e psicológico

durante o curso de formação policial profissional.



Parágrafo único. Para ingresso no cargo de
Delegado de Polícia, além das exigências constantes
da primeira etapa, exigir-se-á prova oral de
conhecimento e provas de títulos.

Art. 3º O processo seletivo de que trata o artigo
anterior será planejado, organizado e executado pela
Academia de Polícia Civil do Distrito Federal.

§ 1º Enquanto a Academia de Polícia Civil do
Distrito Federal não dispuser de estrutura
administrativa específica, a primeira etapa do
processo seletivo poderá ser planejada, organizada e
executada em articulação com o Instituto de
Desenvolvimento de Recursos Humanos do Governo
do Distrito Federal.

§ 2º No processo seletivo referente à primeira
etapa, para ingresso no cargo de Delegado de
Polícia, é obrigatória a participação da Ordem dos
Advogados do Brasil em sua realização.

Art. 4º As instruções reguladoras do processo
seletivo serão publicadas em edital normativo, que
consignará, dentre outras, as seguintes informações:

I – número de vagas a serem preenchidas para
matrícula no curso de formação policial profissional;

II – limite de idade;
III – condições de sanidade física e mental do

candidato;
IV – tipo, caráter e número de provas,

disciplinadas ou conteúdo programático;
V – técnicas a serem utilizadas na seleção

psicológica que identifiquem as características de
personalidade exigidas para o bom desempenho
profissional;

VI – atribuições inerentes ao cargo;
VII – critério de avaliação, classificação e

desempate;
VIII – provas de capacidade física e o

desempenho mínimo nelas;
IX – critério de avaliação da investigação

funcional e social.
Art. 5º São requisitos para a inscrição no

processo seletivo, além de outros previstos em lei ou
regulamento:

I – ser brasileiro;
II – gozar de boa saúde física e mental;
III – estar quite com as obrigações militares;
IV – estar no gozo dos direitos políticos;
V – idade mínima de dezoito anos;
VI – possuir comprovante de conclusão do

ensino médio, ou habilitação legal equivalente,
quando se tratar de ingresso nos cargos de nível
médio;

VII – possuir diploma de curso superior de
Direito; quando se tratar de ingresso no cargo de
Delegado de Polícia;

VIII – possuir diploma, em nível de bacharelado,
de um dos seguintes cursos superiores: Química;
Física; Geologia; Farmácia; Bioquímica; Ciências
Contábeis; Ciências Biológicas; Ciências
Econômicas; Engenharia Civil, Elétrica, Eletrônica,
Mecânica, Agronômica, de Minas, Metalúrgica,
Química e Florestal; Computação Científica ou
Análise de Sistemas, quando se tratar de ingresso no
cargo de Perito Criminal, observadas as
necessidades por áreas de formação e as respectivas
especialidades;

IX – Possuir diploma de curso superior de
Medicina, quando se tratar de ingresso no cargo de
Perito Médico-Legista;

X – Ser portador de carteira nacional de
habilitação, quando se tratar de concorrente ao
ingresso nos cargos de agente de polícia e agente
penitenciário.

Parágrafo único. O edital normativo do concurso
definirá a forma e a oportunidade de comprovação
dos requisitos especificados neste artigo.

Art. 6º São requisitos para a matrícula no curso
de formação policial profissional – segunda etapa,
promovido pela Academia de Polícia Civil do Distrito
Federal:

I – ter sido habilitado, previamente, na primeira
etapa do processo seletivo, em que o candidato
deverá obter o mínimo de cinqüenta pontos, dos cem
pontos atribuíveis a cada prova;

II – gozar de boa saúde física e mental,
comprovada em inspeção médica.

Ar. 7º A matrícula no curso de formação policial
profissional obedecerá, rigorosamente, à ordem de
classificação dos candidatos habilitados na primeira
etapa do processo seletivo, que serão convocados
em número a ser fixado pela Academia de Polícia
Civil.

Art. 8º Os critérios para verificação de
aprendizagem e para desligamento de alunos, seus
direitos e deveres, bem como outras normas relativas
à disciplina, à freqüência, ao conceito e ao
encerramento dos cursos serão definidos no regime
escolar da Academia de Polícia Civil do Distrito
Federal.

Art. 9º O candidato ocupante, em caráter efetivo,
de cargo ou emprego em órgão da Administração
direta, autárquica ou fundacional da União e do
Distrito Federal ficará dispensado da assinatura de
ponto no órgão de origem, sendo considerado como
de efetivo exercício, para todos os efeitos, o tempo em
que freqüentar o curso de formação policial
profissional.

Art. 10. A nomeação obedecerá à ordem de
classificação, obtida nas provas, previstas na alínea b
do inciso II do art. 2º desta lei, constante do edital de
resultado final do concurso.
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§ 1º Nas provas de que trata este artigo, o
candidato deverá obter o mínimo de cinqüenta
pontos, dos cem pontos atribuíveis a cada prova.

§ 2º Os candidatos excedentes aprovados no
processo seletivo que não forem nomeados ficarão
cadastrados na Academia de Polícia Civil do Distrito
Federal, podendo, no prazo de validade do concurso,
ser convocados para o provimento das vagas
surgidas.

§ 3º A convocação de aprovados no processo
seletivo, com vistas à nomeação, apenas será
iniciada quando houver sido convocado o último
candidato de concurso anterior, observado o prazo de
validade.

Art. 11. O prazo de validade do processo
seletivo de que trata esta lei será de até dois anos,
prorrogável uma vez, por igual período.

§ 1º O prazo de validade será contado da data
em que for publicado o edital do resultado final.

§ 2º Na hipótese de ocorrer mais de um
resultado final ou sua retificação, o prazo de validade
será contado a partir da data de publicação do
primeiro edital de resultado final.

Art. 12. Será demitido o servidor policial que,
para ingressar na Carreira Policial Civil do Distrito
Federal, tenha omitido fato que impossibilitaria a sua
matrícula em curso policial profissional, apurado
mediante processo disciplinar, sendo-lhe assegurada
ampla defesa.

Art. 13. Prescreve em um ano o direito de ação
contra os atos relativos ao processo seletivo para
provimento de cargos integrantes da Carreira Policial
Civil do Distrito Federal, a contar da data em que for
publicado o resultado final.

Parágrafo único. Decorrido esse prazo e
inexistindo ação pendente, as provas e o material
inserível poderão ser incinerados.

Art. 14. Os cargos de Delegado de Polícia,
Perito Criminal e Perito Médico-Legista são
classificados com cargos de nível superior.

Art. 15. Os cargos de Escrivão de Polícia,
Agente de Polícia, Papiloscopista Policial e Agente
Penitenciário são classificados como cargos de nível
médio.

Art. 16. A hierarquia na Carreira Policial Civil do
Distrito Federal é a ordenação da autoridade e se
estabelece das categorias funcionais de nível
superior para os demais de nível médio, das classes
mais elevadas para as menores, considerando-se o
padrão.

Parágrafo único. A disciplina policial civil é a
rigorosa observância e o acatamento integral às leis,
aos regulamentos, às normas e disposições,
traduzindo-se no perfeito cumprimento do dever por

parte de todos e de cada um dos componentes da
Instituição Policial Civil do Distrito Federal.

Art. 17. Os integrantes da Carreira Policial Civil
do Distrito Federal têm porte livre e franco acesso a
todas as casas de diversões públicas e outros locais
sujeitos à fiscalização da polícia, devendo as
autoridades civis e militares prestar-lhes todo apoio e
auxílio necessários aos desempenho de suas
atribuições, observada a legislação em vigor.

Art. 18. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

MENSAGEM Nº 472, DE 1994

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal,

submeto à elevada deliberação de Vossas
Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos
do Senhor Governador do Distrito Federal, o texto do
projeto de lei que “Dispõe sobre o processo seletivo
para o ingresso nas categorias funcionais da Carreira
Policial Civil do Distrito Federal e dá outras
providências”.

Brasília, 22 de junho de 1994.

E.M. Nº 2/93-GAG

Brasília, 31 de março de 1993.
Excelentíssimo Senhor Presidente da

República,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência

para encaminhar o anexo Anteprojeto de Lei que
dispõe sobre o processo seletivo para ingresso nas
categorias funcionais da Carreira Policial Civil do
Distrito Federal e dá outras providências.

A Carreira Policial Civil do Distrito Federal foi
criada pelo Decreto-Lei nº 2.266, de 12 de março de
1985, em moldes idênticos aos da Carreira Policial
Federal, instituída pelo Decreto-Lei nº 2.251, de 26 de
fevereiro de 1985, sendo os integrantes de ambas
regidos pelo estatuto jurídico de que tratam a Lei nº
4.378, de 3 de dezembro de 1965, e o Decreto nº
59.310, de 23 de setembro de 1966, e respectivas
alterações.

Adveio a Constituição Federal de 1988, que em
seu art. 21, inciso XIV, estabelece ser competência da
União “organizar e manter a polícia civil, a polícia
militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito
Federal e dos Territórios”. Preceitua também, a nossa
Lei Maior, art. 32, §4º, que “Lei Federal disporá sobre
utilização, pelo Governo do Distrito Federal, em
polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar”.

Assim sendo, os mandamentos acima
transcr i tos não deixam dúvida de que
incumbe à União organizar e manter a Polícia
Civ i l do Dis t r i to Federa l , i s to é , a lém de
prover com os recursos necessár ios, d el i-
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near a estrutura e estabelecer a competência
dos seus órgãos, como também organizar seu quadro
de pessoal, e tudo mais que complemente sua forma,
de modo que esteja devidamente aparelhada para o
desempenho das funções de polícia judiciária. Ao
Governo do Distrito Federal restou apenas a
utilização operacional da polícia civil, e ainda assim
nos termos dispostos por Lei Federal, segundo prevê
o § 4º do art. 32 da Constituição.

Os processos seletivos para ingresso nas
categorias funcionais da Carreira Policial Civil do
Distrito Federal são regulados, fragmentariamente,
por normas diversas, constantes dos seguintes
diplomas legais: Lei nº 4.878/65, Decreto nº
59.310/66; Lei nº 5.920, de 19 de setembro de 1973;
Lei nº 6.020, de 3 de janeiro de 1974; Lei nº 6.334, de
31 de março de 1976; Lei nº 6.700, de 23 de outubro
de 1979; Lei nº 7.176, de 15 de dezembro de 1983;
Lei nº 7.236, de 29 de outubro de 1984; Decreto nº
7.931, de 21 de março de 1984 e portarias expedidas
pelas Secretarias de Administração do Distrito
Federal.

Essa variedade de comandos normativos sobre
o ingresso nas Categorias Funcionais de Carreira
Policial Civil do Distrito Federal tem ensejado
inúmeras dificuldades à Administração, em face das
infindáveis ações propostas perante o Judiciário
local, causando dispênios extraordinários ao Governo
e comprometimento da prestação de segurança
pública à comunidade.

Revela consignar idêntica situação
experimentada pelo Departamento de Polícia Federal
até 1987, quando deu-se a edição do Decreto-Lei nº
2.320, de 26 de janeiro de 1987, dispondo sobre o
ingresso nas Categorias Funcionais de Carreira
Policial Federal. Esse texto legislativo, além de corrigir
as irregularidades citadas, contempla situações
jurídicas que repercutem no âmbito da Secretaria de
Segurança Pública do Distrito Federal, por força do
regime jurídico comum adotado nesta e no
Departamento de Polícia Federal.

Excelentíssimo Senhor
Itamar Augusto Cautiero Franco
Digníssimo Presidente da República
Federativa do Brasil
Brasília – DF

Como a Carreira Policial Civil do Distrito Federal
possui legislação específica, mister se faz
regulamentar este assunto também no âmbito de
Administração local, tomando por paradigma o texto
do Decreto-Lei nº 2.320/87 (alterado pelo de nº
2.418/88), uma vez que a Carreira Policial Civil do
Disrito Federal guarda perfeita similitude com a
mesma Carreira da União.

Considerando que as razões que serviram de
base à edição dos decretos-leis referentes ao
ingresso na Carreira Policial Federal retratam, em
linhas gerais, a problemática do Distrito Federal; que
a redação do anteprojeto ora proposto guarda perfeita
consonância com o texto daqueles diplomas legais
ressalvadas apenas algumas pequenas
peculiaridades, e, mais, tendo-se em vista a falta de
que se ressente a Administração do Distrito Federal
da adoção de providências idênticas nos processos
seletivos aqui realizados, por se tratar de servidores
regidos pelo mesmo Estatuto-Jurídico – Lei nº
4.878/65 – permito-me encarecer a Vossa Excelência
seja o presente anteprojeto de lei submetido à
apreciação do Congresso Nacional, objetivando sua
conversão em lei.

Acresça-se que, do novo texto, ora apresentado,
foi excluída a parte relativa à percepção de
vencimentos pelos candidatos submetidos aos
Cursos de Formação Profissional não acarretando, a
medida ora proposta, qualquer aumento de despesa,
fator que anteriormente, obstaculizou a sua
efetivação.

Respeitosamente, Joaquim Domingos Roriz,
Governador do Distrito Federal.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 4.675, DE 1994

Dispõe sobre o processo seletivo
para o ingresso nas categorias
funcionais da Carreira Policial Civil do
Distrito Federal e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O ingresso na Carreira Policial Civil do

Distrito Federal, criada pelo Decreto-Lei nº 2.266, de
12 de março de 1985, far-se-á por meio de nomeação
no Padrão I das Classes Iniciais das Categorias
Funcionais de Delegado de Polícia, Perito Criminal,
Perito Médico-Legista, Escrivão de Polícia, Agente de
Polícia, Papiloscopista Policial e Agente
Penitenciário, mediante concurso público de provas
ou de provas e títulos, de conformidade com o
disposto nesta lei e nas normas legais e
regulamentares específicas.

Art. 2º O processo seletivo, de caráter
eliminatório e classificatório, realizar-se-á em duas
etapas:

I – Primeira Etapa:
a) provas escritas de conhecimento;
b) exame de aptidão física;
c) seleção psicológica;
d) investigação social e funcional.
II – Segunda Etapa:
a) curso de formação policial profissional;

� ����� �� ������ 	���
�� �����
� ����



b) provas de verificação de aprendizagem das
disciplinas teóricas e práticas;

c) acompanhamento profissional e psicológico
durante o curso de formação policial profissional.

Parágrafo único. Para ingresso no cargo de
Delegado de Polícia, além das exigências constantes
da primeira etapa exigir-se-á prova oral de
conhecimento e provas de títulos.

Art. 3º O processo seletivo de que trata o art. 2º
será planejado, organizado e executado pela
Academia de Polícia Civil do Distrito Federal.

§ 1º Enquanto a Academia de Polícia Civil do
Distrito Federal não dispuser de estrutura
administrativa específica, a primeira etapa do
processo seletivo poderá ser planejada, organizada e
executada em articulação com o Instituto de
Desenvolvimento de Recursos Humanos do Governo
do Distrito Federal.

§ 2º No processo seletivo referente à primeira
etapa, para ingresso no cargo de Delegado de
Polícia, é obrigatória a participação da Ordem dos
Advogados do Brasil em sua realização.

Art. 4º As instruções reguladoras do processo
seletivo serão publicadas em edital normativo que
consignará, dentre outras, as seguintes informações:

I – número de vagas a serem preenchidas para
matrícula no curso de formação policial profissional;

II – limite de idade;
III – condições de sanidade física e mental do

candidato;
IV – tipo, caráter e número de provas, disciplinas

ou conteúdo programático;
V – técnicas a serem utilizadas na seleção

psicológica, que identifiquem as características de
personalidade exigidas para o bom desempenho
profissional;

VI – atribuições inerentes ao cargo;
VII – critério de avaliação, classificação e

desempate;
VIII – provas de capacidade física e o

desempenho mínimo nas mesmas;
IX – critério de avaliação da investigação

funcional e social.
Art. 5º São requisitos para a inscrição no

processo seletivo, além de outros previstos em lei ou
regulamento:

I – ser brasileiro;
II – gozar de boa saúde física e mental;
III – estar quite com as obrigações militares;
IV – estar no gozo dos direitos políticos;
V – idade mínima de dezoito anos;
VI – possuir comprovante de conclusão de curso

de ensino de 2º grau, ou habilitação legal equivalente,

quando se tratar de ingresso nos cargos de nível
médio;

VII – possuir diploma de curso superior de
Direito, quando se tratar de ingresso no cargo de
Delegado de Polícia;

VIII – possuir diploma de um dos seguintes
cursos superiores: Química, Física, Geologia,
Farmácia, Bioquímica, Ciências Contábeis, Ciências
Biológicas, Engenharia Civil, Elétrica, Eletrônica,
Mecânica, Agronômica e de Minas, Computação
Científica ou Análise de Sistemas, quando se tratar
de ingresso no cargo de Perito Criminal, observadas
as necessidades por áreas de formação e as
respectivas especialidades;

IX – possuir diploma de curso superior de
Medicina, quando se tratar de ingresso no cargo de
Perito Médico-Legista;

X – ser portador de carteira nacional de
habilitação, quando se tratar de concorrente ao
ingresso nos cargos de agente de polícia e agente
penitenciário.

Parágrafo único. O edital normativo do concurso
definirá a forma e a oportunidade de comprovação
dos requisitos especificados neste artigo.

Art. 6º São requisitos para a matrícula no curso
de formação policial profissional – segunda etapa,
promovido pela Academia de Polícia Civil do Distrito
Federal:

I – ter sido habilitado, previamente, na primeira
etapa do processo seletivo, em que o candidato
deverá obter o mínimo de cinqüenta pontos, dos cem
pontos atribuíveis a cada prova;

II – gozar de boa saúde física e mental,
comprovada em inspeção médica.

Art. 7º A matrícula no curso de formação policial
profissional obedecerá, rigorosamente, à ordem de
classificação dos candidatos habilitados na primeira
etapa do processo seletivo, que serão convocados
em número a ser fixado pela Academia de Polícia
Civil.

Art. 8º Os critérios para verificação de
aprendizagem e para desligamento de alunos, seus
direitos e deveres, bem como outras normas relativas
à disciplina, à freqüência, ao conceito e ao
encerramento dos cursos serão definidos no regime
escolar da Academia de Polícia Civil do Distrito
Federal.

Art. 9º O candidato ocupante, em caráter efetivo,
de cargo ou emprego em órgão da Administração
direta, autárquica ou fundacional da União e do
Distrito Federal ficará dispensado da assinatura de
ponto no órgão de origem, sendo considerado como
de efetivo exercício, para todos os efeitos, o tempo em
que freqüentar o curso de formação policial
profissional.
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Art. 10. A nomeação obedecerá à ordem de
classificação, obtida nas provas previstas na alínea b,
inciso II, do art. 2º desta lei, constante do edital de
resultado final do concurso.

§ 1º Nas provas de que trata este artigo, o
candidato deverá obter o mínimo de cinqüenta
pontos, dos cem pontos atribuíveis a cada prova.

§ 2º Os candidatos excedentes, aprovados no
processo seletivo, que não forem nomeados, ficarão
cadastrados na Academia de Polícia Civil do Distrito
Federal, podendo, no prazo de validade do concurso,
ser convocados para o provimento das vagas surgidas.

§ 3º A convocação de aprovados no processo
seletivo, com vistas à nomeação, apenas será
iniciada quando houver sido convocado o último
candidato de concurso anterior, observado o prazo de
validade.

Art. 11. O prazo de validade do processo
seletivo de que trata esta ei será de até dois anos,
prorrogável uma vez, por igual período.

§ 1º O prazo de validade será contado da data
em que for publicado o edital do resultado final.

§ 2º Na hipótese de ocorrer mais de um
resultado final ou sua retificação, o prazo de validade
será contado a partir da data de publicação do
primeiro edital de resultado final.

Art. 12. Será demitido o servidor policial que,
para ingressar na Carreira Policial Civil do Distrito
Federal, tenha omitido fato que impossibilitaria a sua
matrícula em curso de formação policial profissional,
apurado mediante processo disciplinar, sendo-lhe
assegurada ampla defesa.

Art. 13. Prescreve em um ano o direito de ação
contra os atos relativos ao processo seletivo para
provimento de cargos integrantes da Carreira Policial
Civil do Distrito Federal, a contar da data em que for
publicado o resultado final.

Parágrafo único. Decorrido esse prazo e
inexistindo ação pendente, as provas e o material
inservível poderão ser incinerados.

Art. 14. Os cargos de Delegado de Polícia,
Perito Criminal e Perito Médico-Legista são
classificados como cargo de nível superior.

Art. 15. Os cargos de Escrivão de Polícia, Agente
de Polícia, Papiloscopista Policial e Agente
Penitenciário são classificados como cargos de nível
médio.

Art. 16. A hierarquia na Carreira Policial Civil do
Distrito Federal é a ordenação da autoridade e se
estabelece na categoria de Delegado de Polícia para
as demais e nestas e naquela, das Classes mais
elevadas para as menores, considerando-se o
padrão.

Parágrafo único. A disciplina policial civil é a
rigorosa observância e o acatamento integral às leis,

aos regulamentos, às normas e disposições,
traduzindo-se no perfeito cumprimento do dever por
parte de todos e de cada um dos componentes da
Instituição Policial Civil do Distrito Federal.

Art. 17. Os integrantes da Carreira Policial Civil
do Distrito Federal têm porte livre de arma e franco
acesso a todas as casas de diversões públicas e
outros locais sujeitos à fiscalização da polícia,
devendo as autoridades civis e militares prestar-lhes
todo apoio e auxílio necessários ao desempenho de
suas atribuições, observada a legislação em vigor.

Art. 18. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasília,

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 2.266,
DE 12 DE MARÇO DE 1985

Dispõe sobre a criação da Carreira
Policial Civil do Distrito Federal e seus
cargos, fixa os valores de seus
vencimentos, e dá outras providências.

....................................................................................
LEI Nº 8.674, DE 6 DE JULHO DE 1993

Altera o Anexo I do Decreto-Lei nº
2.266 , de 12 de março de 1985, e dá
outras providências.

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

eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º O Anexo I do Decreto-Lei nº 2.266, de 12

de março de 1985, passa a vigorar com a alteração
constante do anexo a esta lei.

Parágrafo único. Fica mantida a categoria
funcional de Agente Penitenciário, integrante da
Carreira Policial Civil do Distrito Federal, na forma da
legislação em vigor.

Art. 2º As vagas resultantes da execução desta
lei serão preenchidas de acordo com a necessidade
do serviço.

Art. 3º As categorias funcionais de Médico-Legista
e Datiloscopista Policial da Carreira Policial Civil do
Distrito Federal passam a denominar-se,
respectivamente, Perito Médico-Legista e Papiloscopista
Policial.

Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação
desta lei correrão à conta das dotações consignadas
pela União no orçamento do Distrito Federal.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação. – ITAMAR FRANCO, Presidente da
República. – Maurício Corrêa.
....................................................................................
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LEI Nº 9.095, DE 15 DE SETEMBRO DE 1995

Dispõe sobre a criação de cargos
efetivos de Agente Penitenciário na
Carreira Policial Civil do Distrito Federal,
e dá outras providências.

O Vice-Presidente da República, no exercício do
cargo de Presidente da República.

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º São criados na Carreira Policial Civil do
Distrito Federal cinqüenta cargos de Agente
Penitenciário.

Art. 2º O efetivo de Agentes Penitenciários,
constante do Anexo I do Decreto-Lei nº 2.266, de 12
de março de 1985, passa a vigorar de acordo com o
anexo desta lei.

Art. 3º O ingresso nos cargos efetivos da
Categoria Funcional de Agente Penitenciário da
Carreira Policial Civil do Distrito Federal far-se-á
mediante concurso público, para o qual se exigirá,
além de outros requisitos, a apresentação de
certificado de conclusão de 2º grau de ensino.

Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação
desta lei correrão à conta das dotações consignadas
pela União no Orçamento do Distrito Federal.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação. – MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
MACIEL – Presidente da República, em exercício.
Nelson A. Jobim.
....................................................................................

LEI Nº 9.659,  DE 9 DE JUNHO DE 1998

Dispõe sobre a criação de cargos
efetivos de Agente Penitenciário na
Carreira Policial Civil do Distrito Federal,
e dá outras providências.

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

eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Ficam criados, na Carreira Policial Civil

do Distrito Federal, quatrocentos cargos de Agente
Penitenciário.

Parágrafo único. A nomeação para os cargos a
que se refere o caput deste artigo será limitada em
até cem cargos por ano.

Art. 2º O efetivo de Agentes Penitenciários,
constante do Anexo I do Decreto-Lei nº 2.266, de 12
de março de 1985, passa a vigorar de acordo com o
anexo desta lei.

Art. 3º As despesas decorrentes desta lei
correrão à conta das dotações orçamentárias

consignadas pela União no Orçamento do Distrito
Federal.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 5º Revoga-se a Lei nº 9.095, de 15 de
setembro de 1995. – FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO. Renan Calheiros.

ANEXO

Categoria
funcional

Classes e quantidade de cargos

Especial 1ª classe 2ª classe

Agente
Penitenciári
o (Nível
Médio)

88 105 607

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 43, DE 1999 –  COMPLEMENTAR

(Nº 248/98 –  Complementar, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)

Disciplina a perda de cargo público
por insuficiência de desempenho do
servidor público estável, e dá outras
providências.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I
Disposições Preliminares

Art. 1º Esta lei complementar disciplina a
perda de cargo público com fundamento no inciso
II do § 1º do art. 41 e no art. 247 da Constituição
Federal.

Art. 2º As disposições desta lei complementar
aplicam-se aos servidores públicos estáveis da
administração pública direta, autárquica e
fundacional de qualquer dos poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Art. 3º As normas gerais sobre processo
administrativo são aplicáveis subsidiariamente aos
preceitos desta lei complementar, observado o
respectivo âmbito de validade.
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CAPÍTULO II
Da Avaliação de Desempenho de Servidor Público

SEÇÃO I
Dos Critérios de Avaliação

Art. 4º O servidor público submeter-se-á a
avaliação anual de desempenho, obedecidos os
princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, eficiência, do contraditório e
da ampla defesa.

§ 1º O órgão ou a entidade dará conhecimento
prévio a seus servidores dos critérios, das normas e
dos padrões a serem utilizados para a avaliação de
desempenho de que trata esta lei complementar.

§ 2º A avaliação anual de desempenho terá
como finalidade a verificação dos seguintes critérios
de avaliação:

I – cumprimento das normas de procedimento e
de conduta no desempenho das atribuições do cargo;

II – produtividade no trabalho, com base em
padrões previamente estabelecidos de qualidade e
de economicidade;

III – assiduidade;
IV – pontualidade;
V – disciplina.
§ 3º Os critérios de avaliação a que se refere o

parágrafo anterior serão aplicados e ponderados em
conformidade com as características das funções
exercidas e com as competências do órgão ou da
entidade a que estejam vinculadas, sendo
considerado insuficiente, para os fins desta lei
complementar, o desempenho apurado em avaliação
que comprove o desatendimento, de forma habitual,
de qualquer dos requisitos previstos naquele
dispositivo.

SEÇÃO II
Do Procedimento de Avaliação

Art. 5º A avaliação anual de desempenho será
realizada por comissão de avaliação composta por
quatro servidores, pelo menos três deles estáveis, com
três anos ou mais de exercício no órgão ou entidade a
que estejam vinculados, e todos de nível hierárquico
não inferior ao do servidor a ser avaliado, sendo um ou
seu chefe imediato e outro um servidor estável cuja
indicação será efetuada ou respaldada, nos termos de
regulamento e no prazo máximo de quinze dias, por
manifestação expressa do servidor avaliado.

§ 1º A avaliação será homologada pela
autoridade imediatamente superior, dela dando-se
ciência ao interessado.

§ 2º O resultado da avaliação anual será
motivado exclusivamente com base na aferição dos
critérios previstos nesta lei complementar, sendo

obrigatória a indicação dos fatos, das circunstâncias
e dos demais elementos de convicção no termo final
de avaliação, inclusive, quando for o caso, o relatório
relativo ao colhimento de provas testemunhais e
documentais.

§ 3º É assegurado ao servidor o direito de
acompanhar todos os atos de instrução do
procedimento que tenha por objetivo a avaliação de
seu desempenho.

§ 4º O servidor será notificado do resultado de
sua avaliação, podendo requerer reconsideração,
com efeito suspensivo, para a autoridade que o
homologou, no prazo máximo de quinze dias,
decidindo-se o pedido em igual prazo.

§ 5º O membro indicado ou respaldado pelo
servidor terá direito a voz e não a voto nas reuniões
deliberativas da comissão a que se refere o caput.

Art. 6º Contra a decisão relativa ao pedido de
reconsideração caberão remessa de ofício e recurso
hierárquico, sempre com efeito suspensivo, no prazo
de quinze dias, na hipótese de confirmação do
desempenho atribuído ao servidor.

Art. 7º O resultado e os instrumentos de
avaliação, a indicação dos elementos de convicção e
de prova dos fatos narrados na avaliação, os recursos
interpostos, bem como as metodologias e os critérios
utilizados na avaliação serão arquivados na pasta ou
base de dados individual, permitida a consulta pelo
servidor a qualquer tempo.

SEÇÃO III
Do Treinamento Técnico do Servidor

com Desempenho Insuficiente

Art. 8º O termo de avaliação anual indicará as
medidas de correção necessárias, em especial as
destinadas a promover a capacitação ou treinamento
do servidor avaliado.

Art. 9º O termo de avaliação anual
obrigatoriamente relatará as deficiências
identificadas no desempenho do servidor,
considerados os critérios de avaliação previstos
nesta lei complementar.

Art. 10. As necessidades de capacitação ou
treinamento do servidor cujo desempenho tenha sido
considerado insuficiente serão priorizadas no
planejamento do órgão ou da entidade.

CAPÍTULO III
Da Perda de Cargo por

Insuficiência de Desempenho

SEÇÃO I
Do Processo de Desligamento

Art. 11. Será demitido, depois de concluído
processo administrativo especificamente voltado para
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essa finalidade, em que lhe serão assegurados o
contraditório e a ampla defesa, o servidor estável que
receber:

I – dois conceitos sucessivos de desempenho
insuficiente; ou

II – três conceitos interpolados de desempenho
insuficiente, computados os últimos cinco anos.

Art. 12. Será proferida em sessenta dias, a
contar da interposição ou do encaminhamento,
prevalecendo a data mais tardia, a decisão relativa à
remessa e ao recurso interposto contra o resultado de
avaliação que configurar o disposto no artigo anterior.

Art. 13. É indelegável a decisão dos recursos
administrativos previstos nesta lei complementar.

SEÇÃO II
Da Publicação da Decisão Final

Art. 14. O ato de desligamento será publicado,
de forma resumida, no órgão oficial, com menção
apenas do cargo, do número da matrícula e lotação
do servidor.

CAPÍTULO IV
Da Demissão do Servidor em

Atividade Exclusiva de Estado

Art. 15. Desenvolvem atividades exclusivas de
Estado, no âmbito do Poder Executivo da União, os
servidores integrantes das carreiras, ocupantes dos
cargos efetivos ou alocados às atividades de
Advogado da União, Assistente Jurídico da
Advocacia-Geral da União, Defensor Público da
União, Juiz do Tribunal Marítimo, Procurador,
Advogado e Assistente Jurídico dos órgãos
vinculados à Advocacia-Geral da União, Procurador
da Fazenda Nacional, Procurador da Procuradoria
Especial da Marinha, Analista e Inspetor da
Comissão de Valores Mobiliários, Analista Técnico da
Superintendência de Seguros Privados,
Auditor-Fiscal da Previdência Social, Auditor-Fiscal e
Técnico da Receita Federal, Especialista do Banco
Central do Brasil, Fiscal de Defesa Agropecuária,
Fiscal Federal de Tributos, fiscalização do
cumprimento da legislação ambiental, Fiscalização
do Trabalho, Analista e Técnico de Finanças e
Controle, Analista e Técnico de Orçamento,
Especialista em Políticas Públicas e Gestão
Governamental, Técnicos de Planejamento, código
P-1501, Técnico de Planejamento e Pesquisa do
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e demais
cargos técnicos de provimento efetivo de nível
superior ou intermediário integrantes dos quadros de
pessoal dessa fundação destinados à elaboração de
planos e Orçamentos Públicos, Policial Federal,

Policial Ferroviário Federal, Policial Rodoviário
Federal, Diplomata, Policial Civil Federal e Agente
Fiscal Federal integrantes de quadro em extinção dos
ex-Territórios Federais, assegurando-se a
preservação dessa condição inclusive em caso de
transformação, reclassificação, transposição,
reestruturação, redistribuição, remoção e alteração
de nomenclatura que afetem os respectivos cargos
ou carreiras sem modificar a essência das atribuições
desenvolvidas.

§ 1º No Poder Judiciário Federal, no Tribunal de
Contas da União e no Ministério Público da União,
desenvolvem atividades exclusivas de Estado os
servidores cujos cargos recebam essa qualificação
em leis de iniciativa desses órgãos e, no caso da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em
resolução.

§ 2º Sem prejuízo do exercício de suas
atribuições constitucionais específicas, decorrentes
de sua autonomia, desenvolvem atividades
exclusivas de Estado, no âmbito dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, os servidores
integrantes de carreiras cujos cargos desenvolvam
funções equivalentes ou similares às contempladas
no caput e no parágrafo anterior.

Art. 16. A perda do cargo do servidor a que se
refere o artigo anterior, em decorrência do disposto
nesta lei complementar, somente ocorrerá mediante
processo administrativo, na forma do art. 11,
assegurado recurso hierárquico especial, com efeito
suspensivo, para a autoridade máxima do órgão ou
entidade a que estiver vinculado, que o decidirá no
prazo de trinta dias, observado o princípio do
contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo único. O recurso previsto no caput
somente será admitido quando a competência
originária para o ato de demissão for atribuída à
autoridade hierarquicamente inferior àquela para a
qual for destinado.

CAPÍTULO V
Da Contagem dos Prazos

Art. 17. Os prazos previstos nesta lei
complementar começam a correr a partir da data da
notificação pessoal ou da publicação oficial,
excluindo-se da contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.

§ 1º Considera-se prorrogado e prazo até o
primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia
em que não houver expediente ou se este for
encerrado antes da hora normal.

§ 2º Os prazos previstos nesta lei complementar
contam-se em dias corridos.
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Art. 18. Salvo motivo de força maior
devidamente comprovado, os prazos previstos nesta
lei complementar não serão prorrogados.

Art. 19. Esta lei complementar entra em vigor no
prazo de noventa dias, contado a partir de sua
publicação.

MENSAGEM Nº 1.308, DE 1998

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal,

submeto à elevada deliberação de Vossas
Excelências o texto do projeto de lei complementar
que “Disciplina a perda de cargo público por
insuficiência de desempenho do servidor público
estável, e dá outras providências”.

Brasília, 28 de outubro de 1998. – Fernando
Henrique Cardoso.

EM Nº 114

Em 27 de outubro de 1998

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tendo a honra de submeter à elevada

consideração de Vossa Excelência o anexo projeto de
lei complementar, que objetiva disciplinar a perda de
cargo público por insuficiência de desempenho dos
servidores civis de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e
dá outras providências.

2 – A concepção do projeto ora submetido à
consideração de Vossa Excelência foi norteada no
sentido de estabelecer regras claras para o processo
de desligamento do servidor civil, em decorrência de
declaração de insuficiência de desempenho, previsto
no art. 41, § 1º, III, da Constituição Federal, cujas
normas amadurecem-se ao longo de estudos
minuciosos, elaborados com o objetivo precípuo de
garantir aos avaliados estrita observância dos
princípios do contraditório e da ampla defesa,
tutelado-os contra critérios subjetivos, passíveis de
conduzir ao abuso de poder.

3 – Igualmente, na elaboração do projeto,
cuidou-se de resguardar a aplicação subsidiária das
normas que regulam o processo administrativo,
sobretudo para assegurar a necessária transparência
e fundamentação de todas as fases em que se
desdobra o procedimento que pode implicar o
desligamento de servidor por insuficiência de
desempenho.

4 – Nesta diretriz, o sistema de avaliação de
desempenho, tal como concebido, guardará estrita
observância aos princípios da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da publicidade,
eficiência, do contraditório e da ampla defesa, sendo
imperativo que o servidor a ser avaliado tenha prévio

conhecimento dos critérios, das normas e dos
padrões que para tanto serão utilizados.

5 – No particular, os critérios de julgamento
encontram-se objetivamente explicitados no projeto,
oferecendo-se à administração pública o instrumento
necessário a proceder à avaliação de seus
servidores, ao lume dos seguintes aspectos que
envolvem o desempenho funcional: I – qualidade de
trabalho; II – produtividade no trabalho; III – iniciativa;
IV – presteza; V – aproveitamento em programas de
capacitação; VI – assiduidade; VII – pontualidade; VIII
– administração do tempo; e IX – uso adequado dos
equipamentos de serviço.

6 – O sistema de avaliação pautar-se-á em
escala de pontuação, adotando-se como conceitos
de avaliação os seguintes resultados: excelente; bom;
regular e insatisfatório. Recebendo o conceito de
desempenho insatisfatório o servidor cuja avaliação
total, considerados todos os fatores de julgamento,
seja igual ou inferior a quarenta por cento da
pontuação máxima admitida, o que sem dúvida
atingirá somente aqueles efetivamente improdutivos
e funcionalmente descompromissados.

7 – Estruturalmente, o projeto desdobra o
procedimento de avaliação de desempenho em
capítulos seqüencialmente lógicos, cujos dispositivos
ditam normas programáticas de capacitação e de
treinamento do servidor que assim o necessitar,
estando previsto, igualmente, recursos
administrativos passíveis de interposição contra o
resultado da avaliação, e bem assim que, na etapa
conclusiva, eventual ato de desligamento não fará
menção ao nome do servidor, uma vez que no ponto de
vista social e humano não é salutar expor em público o
cidadão conceituado como insuficiente para o
desempenho de suas funções.

8 – Por fim, Senhor Presidente, foram definidas,
também, as atividades exclusivas de Estado, a saber:
defensória pública; representação judicial e
extrajudicial da União; e segurança pública, nos
termos do art. 144 da Constituição Federal,
assegurando-se aos servidores ocupantes de cargos
efetivos que contemplem entre as suas atribuições
aquelas atividades, garantias especiais no processo
de dispensa por insuficiência de desempenho de que
trata este projeto de lei.

9 – Em síntese, Senhor Presidente, são estas as
razões que justificam o anexo projeto de lei
complementar que ora submeto à elevada apreciação
de Vossa Excelência e que objetiva atender ao
dispositivo constitucional mencionado.

Respeitosamente,
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR ORIGINAL
Nº 248, DE 1998

Disciplina a perda de cargo público
por insuficiência de desempenho do
servidor público estável e dá outras
providências.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º Esta lei complementar disciplina a perda
de cargo público com fundamento no art. 41, § 1º, III,
da Constituição Federal.

Art. 2º As disposições desta lei complementar
aplicam-se aos servidores públicos estáveis da
Administração Pública direta, autárquica e
fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Art. 3º As normas gerais sobre processo
administrativo são aplicáveis subsidiariamente aos
preceitos desta lei complementar, observado o
respectivo âmbito de validade.

CAPÍTULO II
Da Avaliação de Desempenho do

Servidor Público

SEÇÃO I
Dos Critérios de Julgamento e

Conceitos de Avaliação

Art. 4º O servidor público submeter-se-á a
avaliação anual de desempenho, obedecidos aos
princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, eficiência, do contraditório e
da ampla defesa.

§ 1º O órgão ou a entidade dará conhecimento
prévio a seus servidores dos critérios, das normas e
dos padrões a serem utilizados para a avaliação de
desempenho de que trata esta lei complementar.

§ 2º A avaliação anual de desempenho de que
trata esta lei complementar será realizada mediante a
observância dos seguintes critérios de julgamento:

I – qualidade de trabalho;
II – produtividade no trabalho;
III – iniciativa;
IV – presteza;
V – aproveitamento em programas de

capacitação;
VI – assiduidade;
VII – pontualidade;
VIII – administração do tempo;
IX – uso adequado dos equipamentos de serviço.

§ 3º Os critérios de julgamento a que se refere o
parágrafo anterior poderão ser adaptados, em
conformidade com as peculiaridades das funções do
cargo exercido pelo servidor e com as atribuições do
órgão ou da entidade a que esteja vinculado.

§ 4º Os sistemas de avaliação deverão prever
em regulamento, observado o mínimo de sessenta
por cento de ponderação para os critérios referidos
nos incisos I a V do § 2º, escala de pontuação
adotando os seguintes conceitos de avaliação:

I – excelente;
II – bom;
III – regular;
IV – insatisfatório.
§ 5º Receberá o conceito de desempenho

insatisfatório o servidor estável cuja avaliação total,
considerados todos os critérios de julgamento, seja
igual ou inferior a quarenta por cento da pontuação
máxima admitida.

SEÇÃO II
Do Processo de Avaliação

Art. 5º A avaliação anual de desempenho será
realizada por comissão de avaliação composta por
três servidores estáveis, todos de nível hierárquico
não inferior ao do servidor a ser avaliado, sendo um
o seu chefe imediato e tendo dois deles pelo menos
três anos de exercício no órgão ou na entidade a
que ele esteja vinculado.

§ 1º A avaliação será homologada pela
autoridade imediatamente superior, dela dando-se
ciência ao interessado.

§ 2º O conceito da avaliação anual será
motivado exclusivamente com base na aferição dos
critérios previstos nessa lei complementar, sendo
obrigatória a indicação dos fatos, das circunstâncias
e dos demais elementos de convicção no termo final
de avaliação, inclusive o relatório relativo ao
colhimento de provas testemunhais e documentais,
quando for o caso.

§ 3º É assegurado ao servidor o direito de
acompanhar todos os atos de instrução do processo
que tenha por objetivo a avaliação de seu
desempenho.

§ 4º O servidor será notificado do conceito
anual que lhe for atribuído, podendo requerer
reconsideração para a autoridade que homologou a
avaliação no prazo máximo de dez dias, cujo pedido
será decidido em igual prazo.

Art. 6º Contra a decisão relativa ao pedido de
reconsideração caberá recurso hierárquico de ofício
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e voluntário, no prazo de dez dias, na hipótese de
confirmação do conceito de desempenho atribuído
ao servidor.

Art. 7º Os conceitos anuais atribuídos ao
servidor, os instrumentos de avaliação e os
respectivos resultados, a indicação dos elementos
de convicção e prova dos fatos narrados na
avaliação, os recursos interpostos, bem como as
metodologias e os critérios utilizados na avaliação,
serão arquivados em pasta ou base de dados
individual, permitida a consulta pelo servidor a
qualquer tempo.

SEÇÃO III
Do Treinamento Técnico do Servidor com

Desempenho Insatisfatório ou Regular

Art. 8º O termo de avaliação anual, quando
concluir pelo desempenho insatisfatório ou regular
do servidor, indicará as medidas de correção
necessárias, em especial as destinadas a promover
a respectiva capacitação ou treinamento.

Art. 9º O termo de avaliação obrigatoriamente
relatará as deficiências identificadas no
desempenho do servidor, considerados os critérios
de julgamento previstos nesta lei complementar.

Art. 10. As necessidades de capacitação ou
treinamento do servidor cujo desempenho tenha
sido considerado insatisfatório ou regular serão
consideradas e priorizadas no planejamento do
órgão ou entidade.

CAPÍTULO III
Da Perda de Cargo por

Insuficiência de Desempenho

SEÇÃO I
Do Processo de Desligamento

Art. 11. Será exonerado o servidor estável que
receber:

I – dois conceitos sucessivos de desempenho
insatisfatório; ou

II – três conceitos interpolados de
desempenho insatisfatório nas últimas cinco
avaliações.

Art. 12. Observando o disposto nos arts. 5º a
11 desta lei complementar, que confirmado o
segundo conceito sucessivo ou terceiro interpolado
de desempenho insatisfatório, o recurso hierárquico
será encaminhado à autoridade máxima do órgão
ou da entidade para decisão irrecorrível em
sessenta dias.

Art. 13. É indelegável a decisão dos recursos
administrativos previstos nessa lei complementar.

SEÇÃO II
Da publicação da Decisão Final

Art. 14. O ato de desligamento será publicado,
de forma resumida, no órgão oficial, com menção
apenas do cargo, do número de matrícula e lotação
do servidor.

CAPÍTULO IV
Da Dispensa do Servidor em Atividade

Exclusiva de Estado

Art. 15. Desenvolve atividade exclusiva de
Estado, no âmbito do Poder Executivo da União, o
servidor integrante das carreiras de:

I – Advogado da União, Procurador da Fazenda
Nacional e Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da
União;

II – Procurador e Advogado dos órgãos
vinculados à Advocacia-Geral da União;

III – Defensor Público da União;
IV – Policial Federal, Policial Rodoviário Federal

e Policial Ferroviário Federal;
V – Das carreiras cujos cargos sejam privados

de brasileiro nato.
Parágrafo único. No âmbito do Poder Executivo

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
desenvolve atividades exclusivas de Estado o
servidor integrante de carreiras, cujos cargos tenham
funções equivalentes e similares às inerentes às
carreiras mencionadas neste artigo.

Art. 16. A exoneração do servidor estável a que
se refere o artigo anterior somente ocorrerá após
processo administrativo em que lhe seja assegurado
o contraditório e a ampla defesa.

CAPÍTULO V
Da Contagem dos Prazos

Art. 17. Os prazos previstos nesta lei
complementar começam a correr a partir da data da
cientificação ou publicação oficial, excluindo-se da
contagem o dia do início e incluindo-se o do
vencimento.

§ 1º Considera-se prorrogado o prazo até o
primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia
que não houver expediente ou se este for encerrado
antes da hora normal.

§ 2º Os prazos previstos nesta lei complementar
contam-se em dias corridos.

Art. 18. Salvo motivo de força maior
devidamente comprovado, os prazos processuais
previstos nesta lei complementar não serão
prorrogados.

Art. 19. Esta lei complementar entra em vigor no
prazo de noventa dias, a partir de sua publicação.

Brasília,
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

* Art. 41. São estáveis após três anos de
efetivo exercício os servidores nomeados para
cargo de provimento efetivo em virtude de concurso
público.

§ 1º O servidor público estável só perderá o
cargo:

I – em virtude de sentença judicial transitada
em julgado;

II – mediante processo administrativo em que
lhe seja assegurada ampla defesa;

III – mediante procedimento de avaliação
periódica de desempenho, na forma de lei
complementar, assegurada ampla defesa.

§ 2º Invalidada por sentença judicial a
demissão do servidor estável, será ele reintegrado,
e o eventual ocupante da vaga, se estável,
reconduzido ao cargo de origem, sem direito a
indenização, aproveitado em outro cargo ou posto
em disponibilidade com remuneração proporcional
ao tempo de serviço.

§ 3º Extinto o cargo ou declarada a sua
desnecessidade, o servidor estável ficará em
disponibilidade, com remuneração proporcional ao
tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento
em outro cargo.

§ 4º Como condição para a aquisição da
estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de
desempenho por comissão instituída para essa
finalidade.

* EC 19/98.

....................................................................................
** Art. 247. as leis previstas no inciso III do § 1º

do art. 41 e no § 7º do art. 169 estabelecerão critérios
e garantias especiais para a perda do cargo pelo
servidor público estável que, em decorrência das
atribuições de seu cargo efetivo, desenvolva
atividades exclusivas de Estado.

Parágrafo único. Na hipótese de insuficiência de
desempenho, a perda do cargo somente ocorrerá
mediante processo administrativo em que lhe sejam
assegurados o contraditório e a ampla defesa.

** EC 19/98.

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

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)

PARECER

PARECER Nº 583, DE 1999

Da Comissão de Assuntos
Econômicos, sobre o Ofício “S” nº 18, de
1999 (nº 1.534/99, na origem), que
encaminha ao Senado Federal Parecer
Dedip/Diare-99/97, de 7-5-99, contendo
manifestação do Banco Central do Brasil
acerca do pedido da Prefeitura Municipal
de São Francisco de Paula (MG) para
contratar operação de crédito com o
Fundo de Desenvolvimento Urbano –
FUNDEURB – administrado pelo Banco
de Desenvolvimento de Minas Gerais
S.A. – BDMG, no valor de R$242.000,00
(duzentos e quarenta e dois mil reais) a
preços de 31-10-98, destinada ao
financiamento de estudos, projetos
técnicos, execução de obras e
construção de galpões industriais.

Relator: Senador Lúdio Coelho

I – Relatório

É submetido à apreciação desta Comissão o
Ofício “S” nº 18, de 1999, do Senhor Presidente do
Banco Central do Brasil, que encaminha ao Senado
Federal o pedido da Prefeitura Municipal de São
Francisco de Paula (MG) para contratar operação
de crédito com o Fundo de Desenvolvimento
Urbano – FUNDEDURB – administrado pelo Banco
de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. – Bdmg,
no valor de R$242.000,00 (duzentos e quarenta e
dois mil reais) a preços de 31-10-98.

Os recursos do empréstimo serão destinados
ao financiamento de estudos, projetos técnicos,
execução de obras e construção de galpões
industriais.

Segundo o parecer Dedip/Diare-99/97, de
7-5-99, do Banco Central do Brasil, a operação sob
exame contém as seguintes características:

a) valor de operação: R$242.000,00 (duzentos
e quarenta e dois mil reais) a preços de 31-10-98;

b) taxa de juros: 0,5654% a.m., exigíveis
mensalmente, inclusive no período de carência;

c) índice de atualização: 100% do IGPM;
d) garantias: quotas-partes do ICMS e/ou

FPM;
e) prazo : 48 meses, após 12 meses de

carênc ia ;
f ) venc imento : 31-12-2004;
g) f ina l idade: f inanc iamento de

estudos, pro je tos técn icos, execução de
obras e const rução de ga lpões indus t r ia is.

C o m r e l a ç ã o a o a t e n d i m e n t o d o s
l i m i t e s e c o n d i ç õ e s p a r a c o n t r a t a ç ã o
d e o p e r a ç õ e s d e c r é d i t o p e -
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l o s m u n i c í p i o s , con fo rme estabelece a
Resolução nº 78/98, o Banco Central informa
que a presente operação se enquadra nos limites
fixados pelo art. 5º e incisos I, II e III do art. 6º da
citada norma.

A presente operação de crédito está autorizada
pela Lei Municipal nº 640, de 16 de novembro de
1998.

Quanto à instrução processual, o Banco Central
esclarece que o município cumpriu todos os
requisitos mínimos aplicáveis à operação, conforme
art. 27 da citada Resolução nº 78/98. Quanto aos
requisitos não essenciais aplicáveis ao pleito, o
município apresentou, para atendimento do disposto
no inciso V, do art. 13 da referida resolução, a
Certidão do Tribunal de Contas relativa à análise
prévia do exercício de 1997. Embora a certidão não
esteja acompanhada do demonstrativo de execução
orçamentária, o documento atesta que o pleiteante
cumpriu naquele exercício todos os requisitos
constitucionais exigidos pela resolução do Senado.

Assim, o Banco Central manifestou-se
favoravelmente à operação, tendo em visa “o baixo
nível de endividamento do município, as condições do
financiamento...” (cf. item 9 do Parecer às fls. 4 do
proc.).

Com relação às certidões negativas, cabe
observar que tanto as relativas ao FGTS e ao INSS,
assim como a relativa aos tributos federais foram
emitidas em 1998 e encontram-se vencidas.

É o relatório.

II – Voto

Como já mencionado, o Banco Central
manifestou-se favoravelmente à operação de crédito.
Todavia, nos termos da Resolução nº 78/98, o
empréstimo é submetido à apreciação do Senado
Federal pelo fato de que a Certidão do Tribunal de
Contas não atende plenamente aos requisitos
estabelecidos no inciso VIII do art. 13 da citada
norma.

De fato, a Resolução nº 78/98, cf. art. 13, inciso
VIII, exige que a comprovação dos gastos com
pessoal, ensino e remuneração de vereadores,
dentro dos limites legais, seja feita por meio de
Certidão do Tribunal de Contas, acompanhada de
demonstrativo da execução orçamentária do último
exercício.

Embora a referida certidão reporte-se ao
exercício de 1997 e à análise prévia realizada pelo
Tribunal de Contas, importa ressaltar que o município
atendeu, naquele exercício, aos limites de dispêndios
estabelecidos pela Constituição e pelas normas
infra-constitucionais. Por outro lado, a operação de
crédito destina-se à realização de projetos de

investimentos do Município de São Francisco de
Paula, em Minas Gerais, entre os quais a execução
de obras e construção de galpões industriais.

Em vista do exposto, opinamos favoravelmente
à aprovação do pedido, condicionando a efetiva
contratação da operação à apresentação prévia, pelo
pleiteante, do demonstrativo da execução
orçamentária do último exercício e das certidões
negativas atualizadas do FGTS, INSS e tributos
federais ao Banco Central.

Concluímos o nosso Parecer, nos termos do
seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 90, DE 1999

Autoriza a Prefeitura Municipal de
São Francisco de Paula – MG, a contratar
operação de crédito com o Fundo de
Desenvolvimento Urbano – FUNDERB,
administrado pelo Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. –
BDMG, no valor de R$242.000,00
(duzentos e quarenta e dois mil reais), a
preços de 31-10-98.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É a Prefeitura Municipal de São Francisco

de Paula – MG, autorizada a contratar operação de
crédito com o Fundo de Desenvolvimento Urbano –
FUNDERB, administrado pelo Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. – BDMG, no
valor de R$242.000,00 (duzentos e quarenta e dois
mil reais), a preços de 31-10-98, cujos recursos serão
destinados ao financiamento de estudos, projetos
técnicos, execução de obras e construção de galpões
industriais.

Art. 2º A operação de crédito a que se refere o
artigo anterior será realizada com as seguintes
características e condições:

a) valor da operação: R$242.000,00 (duzentos e
quarenta e dois mil reais) a preços de 31-10-98;

b) taxa de juros: 0,5654% a.m., exigíveis
mensalmente, inclusive no período de carência;

c) índice de atualização: 100% do IGPM;
d) garantias: quotas-partes do ICMS e/ou FPM;
e) prazo: 48 meses, após 12 meses de carência;
f) vencimento: 31-12-2004;
g) finalidade: financiamento de estudos,

projetos técnicos, execução de obras e construção de
galpões industriais;

h) lei autorizativa: Lei Municipal de São
Francisco de Paula – MG nº 640, de 16 de novembro
de 1998.

Art. 3º O prazo máximo para o exercício da
presente autorização é de duzentos e setenta dias, a
contar da sua publicação.
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Art. 4º A contratação da operação de crédito fica
condicionada à apresentação prévia, pelo pleiteante,
do demonstrativo da execução orçamentária do
último exercício e das certidões negativas atualizadas
do FGTS, INSS e de tributos federais ao Banco
Central.

Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Sala da Comissão, 31 de agosto de 1999. – Ney
Suassuna, Presidente – Lúdio Coelho, Relator –
Jefferson Peres – Antero Paes de Barros –
Bernardo Cabral – Roberto Saturnino – Osmar
Dias – Edison Lobão – Bello Parga – Maguito
Vilela – Pedro Simon – Gilberto Mestrinho – Paulo
Souto – José Alencar – Paulo Hartung.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O
Expediente lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A
Presidência comunica ao Plenário que o Projeto de
Resolução nº 90, de 1999, resultante do parecer lido
anteriormente, ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235, inciso II, letra f, do Regimento Interno do
Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) –
Esgotou-se, ontem, o prazo previsto no art. 91, § 3º,
do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto
recurso no sentido da apreciação pelo Plenário das
seguintes matérias:

– Projeto de Resolução nº 86, de 1999, que
suspende a execução dos incisos I e III do art. 7º da
Lei Federal nº 8.162, de 8 de janeiro de 1991; e

– Projeto de Resolução nº 87, de 1999, que
suspende a execução dos arts. 176 e 179 da Lei nº
480, de 24 de novembro de 1983, do Município de
Niterói – RJ, na redação dada pela Lei Municipal nº
1.244, de 20 de dezembro de 1993.

Tendo sido apreciadas em decisão terminativa
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
as matérias vão à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) –
Encerrou-se, ontem, o prazo para apresentação de
emendas ao Projeto de Lei da Câmara nº 50, de
1998 (nº 2.298/91, na Casa de origem), que
acrescenta dispositivos ao art. 487 da Consolidação
das Leis do Trabalho.

Não tendo recebido emendas, a matéria será
incluída em Ordem do Dia oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sobre a
mesa projetos de lei do Senado que serão lidos pelo

Sr. Primeiro Secretário em exercício, Senador Nabor
Júnior.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 528, DE 1999

Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940 – Código Penal –,
definindo o crime de informação
privilegiada.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de

dezembro de 1940 – Código Penal –, passa a vigorar
acrescido do seguinte artigo:

“Informação privilegiada
Art. 154-A. Divulgar ou utilizar, em

benefício próprio ou de outrem, informação
relevante de que se tem ciência em razão
da função, cargo, ofício ou profissão, ou
obtida junto a quem dela tem ciência, e que,
por sua natureza, se saiba dever
permanecer em segredo:

Pena – reclusão, de 1(um) a 6(seis)
anos, e multa.

Parágrafo único. Informação relevante
é aquela cuja divulgação ou utilização
delituosa, por quem dela tem ciência, possa
trazer-lhe vantagens pecuniárias, ou a
terceiros, ou causar prejuízos econômicos a
outrem, ou ao patrimônio público."

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

Justificação

Volta e meia a opinião pública sobressalta-se
diante da notícia de escândalos financeiros e
enriquecimento ilícito, originados em inconfidências e
manipulações ilegais de informações, por parte de
grandes empresários, de funcionários, de servidores
públicos e até de membros do Governo.

A nossa legislação possui dispositivos
genéricos, que atribuem penalidades civis e
administrativas, alcançando a utilização ilícita de
informações. São exemplos a Lei nº 3.071, de 1 de
janeiro de 1966 – Código Civil – e a Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990 – Regime Jurídico Único do
Servidor Público.

As Leis nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976,
que cria a Comissão de Valores Mobiliários; nº 6.404,
de 15 de dezembro de 1976 – Lei das S/A e nº 7.913,
de 7 de dezembro de 1989, que dispõe sobre a ação civil
pública de responsabilidade por danos causados aos
investidores no mercado de valores mobiliários,
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prevêem penas administrativas e procedimentos
civis para o caso específico de manipulação ilegal de
informação privilegiada e a prática de insider
trading.

Finalmente, o Código Penal, de forma genérica,
comina pena para quem quer que, por ação ou
omissão, utilize, de forma delituosa, informação de
qualquer natureza, que deva permanecer em
segredo, na forma de seus arts. 154 (violação de
segredo profissional), 171 (estelionato), 317 (corrupção
passiva), 325 (violação de segredo funcional) e 333
(corrupção ativa).

Não obstante, em nossa sociedade, raramente
são aplicadas punições civis e administrativas
quando da prática desse tipo de ilícito, e, pior, a lei
penal não o tem alcançado.

Esta proposição visa aumentar a eficácia social
da lei por meio de uma tipificação mais definida e
precisa do delito de utilização ilegal de informação
relevante.

Sala das Sessões, Senador Carlos Patrocínio,
PFL – TO.

LEGISLAÇÃO CITADA

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

“Código Penal”

....................................................................................
Violação do segredo profissional
Art. 154. Revelar alguém, sem justa causa,

segredo, de que tem ciência em razão de função,
ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa
produzir dano a outrem:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um)
ano, ou multa.

Parágrafo único. Somente se procede mediante
representação.
....................................................................................

Estelionato
Art. 171. Obter, para si ou para outrem,

vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou
qualquer outro meio fraudulento:

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

Corrupção passiva
Art. 317. Solicitar ou receber, para si ou para

outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da
função ou antes de assumi-la, mas em razão dela,
vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal
vantagem:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 8(oito) anos, e multa.

§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em
conseqüência da vantagem ou promessa, o
funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato
de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.

§ 2º Se o funcionário pratica, deixa de praticar
ou retarda ato de ofício, com infração de dever
funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um)
ano, ou multa.
....................................................................................

Violação de sigilo funcional
Art. 325. Revelar fato de que tem ciência em

razão do cargo e que deva permanecer em segredo,
ou facilitar-lhe a revelação:

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois)
anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais grave.
....................................................................................

Corrupção ativa
Art. 333. Oferecer ou prometer vantagem

indevida a funcionário público, para determiná-lo a
praticar, omitir ou retardar ato de ofício:

Pena – reclusão, de 1 (um) ano a 8 (oito) anos, a
multa.

Parágrafo único. A pena é aumentada de um
terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o
funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica
infringindo dever funcional.
....................................................................................

LEI Nº 3.071, DE 1º DE JANEIRO DE 1916
Código Civil

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

LEI Nº 6.385, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1976

“Dispõe sobre o mercado de valores
mobiliários e cria a Comissão de Valores
Mobiliários”

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

“Art. 4º O Conselho Monetário
Nacional e a Comissão de Valores
Mobiliários exercerão as atribuições
previstas na lei para fim de:

I – (...)
..............................................................
IV – proteger os titulares de valores

mobiliários e os investidores do mercado
contra:

a) (...);
b) atos ilegais de administradores e

acionistas controladores das companhias
abertas, ou de administradores de carteiras
(...);
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V – evitar ou coibir modalidades de
fraude ou manipulações destinadas a criar
condições artificiais de demanda, oferta ou
preço dos valores mobiliários negociados no
mercado;

VI – assegurar o acesso do público a
informações sobre os valores mobiliários
negociados e as companhias que os
tenham emitido;

VII – (...)
..............................................................
Art. 8º Compete à Comissão de

Valores Mobiliários:
I – (...);
..............................................................
III – fiscalizar permanentemente as

atividades e os serviços do mercado de
valores mobiliários (...), bem como a
veiculação de informações relativas ao
mercado (...);

IV – (...)
..............................................................
Art. 9º A Comissão de Valores

Mobiliários terá jurisdição em todo o
território nacional e no exercício de suas
atribuições (...) poderá:

I – (...);
..............................................................
V – apurar, mediante inquérito

administrativo, atos ilegais e práticas não
eqüitativas de administradores, membros do
conselho fiscal e acionistas de companhias
abertas, dos intermediários e dos demais
participantes do mercado;

VI – aplicar aos autores das infrações
indicadas no inciso anterior as penalidades
previstas no art. 11, sem prejuízo da
responsabilidade civil ou penal;

..............................................................
Art. 11. A Comissão de Valores

Mobiliários poderá impor aos infratores das
normas desta lei, da Lei de Sociedades por
Ações, das suas resoluções, bem como de
outras normas, legais cujo cumprimento lhe
incumbe fiscalizar, as seguintes
penalidades:

I – advertência;
II – multa;
III – suspensão do exercício do cargo

de administrador ou de conselheiro fiscal
de companhia aberta, de entidade do
sistema de distribuição ou de outras
entidades que dependam de autorização

ou registro na Comissão de Valores
Mobiliários;

IV – inabilitação temporária, até o
máximo de 20 (vinte) anos, para o exercício
dos cargos referidos no inciso anterior;

V – suspensão da autorização ou
registro para o exercício das atividades de
que trata esta lei;

VI – cassação da autorização ou
registro, para o exercício das atividades de
que trata esta lei;

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

LEI Nº 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976
Dispõe sobre as sociedades por ações.

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

LEI Nº 7.913, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1989.

Dispõe sobre a ação civil pública de
responsabilidade por danos causados
aos investidores no mercado de valores
mobiliários.

Art. 1º Sem prejuízo da ação de indenização do
prejudicado, o Ministério Público, de ofício ou por
solicitação da Comissão de Valores Mobiliários – CVM,
adotará as medidas judiciais necessárias para evitar
prejuízos ou obter ressarcimento de danos causados aos
titulares de valores mobiliários e aos investidores do
mercado, especialmente quando decorrerem de:

I – operação fraudulenta, prática não eqüitativa,
manipulação de preços ou criação de condições
artificiais de procura, oferta ou preço de valores
mobiliários;

II – compra ou venda de valores mobiliários, por
parte dos administradores e acionistas controladores
de companhia aberta, utilizando-se de informação
relevante, ainda não divulgada para conhecimento do
mercado, ou a mesma operação realizada por quem a
detenha em razão de sua profissão ou função, ou por
quem quer que a tenha obtido por intermédio dessas
pessoas;

III – omissão de informação relevante por
parte de quem estava obrigado a divulgá-la, bem
como sua prestação de forma incompleta, falsa ou
tendenciosa.
....................................................................................

LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990
Regime jurídico único

....................................................................................
“Art. 117. Ao servidor é proibido:
I – (...);
..............................................................
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IX – valer-se do cargo para lograr
proveito pessoal ou de outrem, em
detrimento da dignidade da função pública;

X – (...);
..............................................................
XII – receber propina, comissão,

presente ou vantagem de qualquer espécie,
em razão de suas atribuições;

..............................................................
Art. 127. São penalidades

disciplinares:
I – (...);
II – suspensão;
III – demissão;
IV – (...);
..............................................................
Art. 130. A suspensão será aplicada

em caso de reincidência das faltas punidas
com advertência e de violação das demais
proibições que não tipifiquem infração
sujeita à penalidade de demissão (...)

..............................................................
Art. 132. A demissão será aplicada nos

seguintes casos:
I – (...);
..............................................................
IX – revelação de segredo do qual se

apropriou em razão do cargo;
X – (...);
..............................................................
XI – corrupção;
XII – (...);
..............................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 529 DE 1999

Institui o “Dia do Advogado” a ser
celebrado em 11 de agosto.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o “Dia do Advogado”, a ser

celebrado em 11 de agosto, data da criação dos
Cursos Jurídicos no Brasil.

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação

No calendário de datas nacionais, o dia do
advogado consta como sendo 19 de maio, dia
também dedicado ao seu padroeiro Santo Ivo.
Entretanto, por tradição é comemorado no 11 de
agosto.

O histórico processo nº 752 de 1963, do
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil, apresenta o relatório que contém a
proposição de instituição do Dia do Advogado e a
data a ser comemorada.

Naquela ocasião, assim ocorreram os fatos:
“Abertos os debates, a Associação dos

Advogados de São Paulo sugeriu a data de 19 de
maio, propondo, ainda, que o Conselho Federal
encaminhasse projeto de lei à Câmara dos
Deputados para que a instituísse, oficialmente. Em
contrapartida, o advogado Elcio Silva propôs
comemorá-lo no dia 5 de novembro, data de
nascimento de Ruy Barbosa. Já o Dr. Henri C.
Aidar, sugeriu que se escolhesse o dia 11 de
agosto – Fundação dos Cursos Jurídicos no Brasil
–, quando se prestaria uma homenagem ao
advogado e aos estudantes de direito.

O Conselheiro Beviláqua entendeu que havia
mais uma data a ser considerada, o dia 8 de
dezembro, Dia da Justiça. Porém, naquela ocasião,
prevaleceu o ponto de vista do Advogado Theotonio
Negrão, no sentido de se escolher o dia 19 de maio.

Encerrada a discussão, ficou decidida a
instituição do “Dia do Advogado”. Entretanto, quando
houve a votação para decidir em que data se
comemoraria, a data vencedora foi o “11 de agosto”,
contrariando, assim, todas as expectativas referentes
ao dia 19 de maio. Votaram a favor do “11 de agosto” as
seguintes delegações: Acre, Alagoas, Amazonas,
Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará,
Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul,
Sergipe e, estranhamente, São Paulo que, na inicial,
sugerira o 19 de maio. A delegação de Goiás votou pela
escolha do dia 5 de novembro.As delegações da Bahia,
Ceará e Maranhão pela data de 8 de dezembro, tendo
sido anulado, por divergência, o voto da delegação do
Maranhão."

A proposta de encaminhamento do projeto de lei
à Câmara dos Deputados foi aprovada.

Em pesquisa nos bancos de dados do
Congresso, consulta à Ordem dos Advogados do
Brasil, à Consultoria e Subsecretaria de Informações
da Casa, constatei que o Dia do Advogado é
comemorado no 11 de agosto em razão, apenas, da
decisão do Conselho Nacional da OAB, não existindo
lei específica que oficialize a matéria.

Necessário esclarecer que foram apresentados
três projetos de lei neste sentido: O primeiro de
autoria do Deputado Martins Rodrigues (PSD – CE),
no ano de 1955, que “propôs a criação do Dia do
Advogado”. O projeto recebeu o nº 0551/55 e foi
arquivado definitivamente em 18–8–1955.
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O segundo foi de autoria da Comissão de
Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados,
tendo recebido o nº 03190/65, instituía o “Dia do
Advogado a ser celebrado em 11 de agosto”. Este
projeto – objeto da decisão do Conselho Federal da
OAB – foi arquivado em 7–3–75.

Por fim, o terceiro foi apresentado pelo
Deputado Flávio Bierrenbach (PMDB – SP), em
4-12-86, que instituía o “O Dia do Advogado – a ser
comemorado no dia 11 de agosto”. O projeto foi
arquivado definitivamente em 1-2-87.

Isto posto, torna-se imperioso que o Senado da
República aprove esta proposição materializando
definitivamente esta justa homenagem aos
advogados, lídimos defensores das liberdades no
Brasil!

Sala das Sessões, 1º de setembro de 1999. –
SenadorCasildo Maldaner – Senador Romeu Tuma
– Senador Bernardo Cabral.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Conselho Federal

Processo C. nº 752-63

Assunto:
Indicação da Associação dos Advogados de

São Paulo sugerindo que o Conselho Federal
encaminhe à Câmara dos Deputados projeto de lei
instituindo o “Dia do Advogado”.

Relator – Conselheiro Otto Gil
....................................................................................

PROJETO DE Nº 551, DE 1955

Institui o “Dia Advogado” e dá outras
providências.

(Do Sr. Martins Rodrigues)
....................................................................................

PROJETO DE LEI Nº 8.469, DE 1986
(Do Sr. Flávio Bierrenbach)

Institui o Dia do Advogado.

(À Comissão de Constituição e Justiça.)

PROJETO Nº 3.190, DE 1965

Institui o “Dia do Advogado” a ser
celebrado em 11 de agosto.

(Da Comissão de Constituição e Justiça)
....................................................................................

(À Comissão de Educação – decisão
teminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 530, DE 1999

Dispõe sobre a assistência pré-natal
às gestantes e a realização obrigatória de
exames complementares e dá outras
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É assegurada a assistência pré-natal à

gestante, devendo o Sistema Único de Saúde
oferecer as condições adequadas para a sua
realização integral, em obediência aos preceitos do
arts. 196, 197 e 200, II, da Constituição Federal e art.
3º e seu parágrafo único, art. 5º, I e III, art. 6º, I, alínea
b e seu § 2º, art. 7º, II, IV, V e VII, da Lei nº 8.080, de
19 de setembro de 1990 – Lei Orgânica da Saúde.

Art. 2º Os exames complementares essenciais
serão obrigatoriamente solicitados pelo
médico-assistente que zelará pelo fiel tratamento dos
diagnósticos apontados, incluindo o
acompanhamento psicológico necessário.

§ 1º Quando da detecção de doença passível de
transmissão vertical, o tratamento materno-infantil
será instituído no tempo hábil, durante a gestação e
no período perinatal, conforme dispuserem as
normas emanadas do órgão competente do Poder
Executivo.

§ 2º Na presença de doença materna
transmissível ao lactente pelo aleitamento, o Poder
Público fornecerá o leite e os demais nutrientes
necessários à criança até que essa complete dois
anos de idade.

Art. 3º A relação dos procedimentos e exames
complementares essenciais à assistência pré-natal
será elaborada pelo órgão competente do Poder
Executivo e periodicamente revista, dela devendo o
constar, entre outros, o exame de detecção do vírus
da imunodeficiência humana – HIV, dos vírus da
hepatite e do agente da sífilis e da toxoplasmose.

Parágrafo único. A necessidade de proteção à
integridade física e higidez do nascituro, em
atendimento ao preceito da inviolabilidade do direito à
vida, inscrito no caput do art. 5º, da Constituição da
República assegura ao médico-assistente o direito de
solicitar livremente os exames referidos, devendo
quando possível, obter a anuência da gestante, que
será suficientemente informada da relevância de sua
realização.

Art. 4º A inexistência ou carência da assistência
pré-natal sujeita o gestor municipal, estadual e federal
do Sistema Único de Saúde, às penalidades prevista
em lei, por cometimento de crime de
responsabilidade.

§ 1º À gestante usuária do SUS, segundo os
termos dos incisos XXXIII e XXXIV, do art. 5º, da Consti-
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tuição Federal, é assegurado o direito de requerer
informações à autoridade gestora da unidade de
assistência à saúde, que deverá responder em até 15
(quinze) dias, de forma detalhada e tecnicamente
justificada, acerca da impossibilidade de prestação
daquele serviço.

§ 2º A gestante poderá realizar seus exames
pré-natais em qualquer instituição privada, que será
posteriormente ressarcida pelo SUS, enquanto
perdurar a carência ou insuficiência do sistema
público ou credenciado.

Art. 5º O médico assistente de instituição
pública ou privada que se recusar ou retardar a
prestação de assistência pré-natal, deixando
inclusive, de solicitar os exames obrigatórios,
segundo os termos do art. 2º desta lei, será
responsabilizado em processo ético-profissional pelo
Conselho Regional de Medicina.

Parágrafo único. A instituição privada
credenciada ao SUS que infringir as disposições
desta lei sujeitar-se-á às penalidades prevista em lei.

Art. 6º O Poder Executivo, por intermédio dos
órgãos competentes, promoverá ampla campanha
nacional de conscientização da população e dos
profissionais de saúde, tendo em vista a efetiva
implementação das disposições referidas nesta lei.

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará essa
lei no prazo de 90 (noventa) dias.

Art. 8º Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias
após a sua publicação.

Justificação

Preocupa-nos, imensamente, a situação da
saúde pública em nosso País, notadamente no que
diz respeito ao avanço de determinadas doenças
infecto-contagiosas, a exemplo da Aids e da hepatite
B.

Com respeito à hepatite B, a Organização
Pan-Americana de Saúde – OPAS, estima que, na
América do Norte, as provas sorológicas demonstram
que 5% da população exibem anticorpos contra a
doença, correspondente ao contingente da
população acometido por infecção prévia.

Há registro de outras fontes que apontam para a
ocorrência de trezentos mil novos casos por ano,
somente nos Estados Unidos.

Dos adultos jovens acometidos pelo vírus da
hepatite B, 5 a 10% desenvolvem hepatite crônica,
freqüentemente desconhecendo tal fato. Esse
percentual se eleva para 25 a 50% das crianças
infectadas entre um e cinco anos de idade e para 90%
das crianças infectadas entre um e cinco anos de
idade e para 90% das crianças infectadas ao nascer.
Dessa maneira, percebe-se claramente que o risco

de evolução para hepatite crônica varia inversamente
com a idade da pessoa.

Dos trezentos e cinqüenta milhões de
infectados crônicos em todo o mundo 15 a 25%
desenvolverão cirrose ou câncer de fígado, indo-se
somar aos dois milhões de mortes anuais.

Diante da gravidade de tal quadro e a partir do
advento de vacinas seguras e efetivas, os países vêm
adotando a vacinação rotineira dos indivíduos mais
suscetíveis de contrair a moléstia. Nos EUA, os
centros de controle de doenças e a Academia
Americana de Pediatria recomendam que sejam
vacinados todos os recém-nascidos, as crianças, os
adolescentes sexualmente ativos, os profissionais de
saúde, os usuários de drogas, as pessoas com
múltiplas parceiros, os pertencentes a grupos étnicos
com altas taxas da doença e os contatos de
portadores do vírus. Apesar de as pessoas já
infectadas não se beneficiarem da vacinação, os
recém-natos de mães portadoras do vírus podem ser
protegidos se vacinados nas doze primeiras horas de
vida.

No Brasil, não obstante a crônica falta de
informações estatística confiáveis, estima-se que e 8
a 19% da população da Amazônia brasileira seja
portadora crônica do vírus da hepatite B, o que fez
com que a vacinação contra esta figure no calendário
do Programa Nacional de imunizações.

Relativamente à Aids há registro de cento e
quarenta e cinco mil casos de pessoas infectadas
pelo HIV e estima-se que haja cerca de quatrocentos
e cinqüenta mil portadores ainda não notificados, em
todo o território nacional.

Outro fato que traz profunda preocupação é o
crescimento do índice de contaminação em
adolescentes e jovens, acompanhado da
interiorização do vírus da Aids que, há dez anos
atingia cento e setenta municípios e, atualmente,
dissemina-se por mais de um mil e quatrocentos.
Paralelamente, três em cada cem mil mulheres estão
contaminadas com o vírus, com um crescimento de
0,7% ao ano, enquanto que este, para os homens, é
de apenas 0,3% anualmente.

A transmissão perinatal é a principal via de
infecção pelo HIV na população infantil. Nos últimos
anos, tem sido responsável por cerca de 90% dos
casos com forma de exposição conhecida em
menores de treze anos de idade. Estima-se que 15 a
40% das crianças nascidas de mães soropositivas
para o HIV tornam-se infectadas na gestação,
durante o trabalho de parto, no parto ou através da
amamentação.

Segundo informe do Ministério da Saúde, em
estudo multicêntrico realizado nos Estados Unidos e
França, houve uma redução da taxa de transmissão
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vertical do vírus da Aids em 70% com o uso do AZT na
gestação, parto e no recém-nascido.

Diante dos dados apresentados com relação a
essas duas doenças, entendemos ser claramente
inteligível a nossa preocupação em regulamentar a
assistência pré-natal em nosso País, por ser esse
período um momento privilegiado em que podemos
abordar a mãe e o concepto, utilizando os
conhecimentos e técnicas atuais disponíveis.

Cremos que a regulamentação por lei federal
propiciará o substrato indispensável a que o Poder
Público oriente suas ações de forma sistemática e
uniforme em todo o País, exigindo a contrapartida por
parte dos profissionais de saúde na implementação
das disposições consubstanciadas no texto do
projeto de lei ora apresentado.

Essas são as razões por que esperamos o apoio
dos nobres pares desta Casa legislativa.

Sala das Sessões, 1º de setembro de 1999. –
Senador Tião Viana.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
....................................................................................

XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos
públicos informações de seu interesse particular, ou
de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no
prazo da lei, sob pena de responsabilidade,
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à
segurança da sociedade e do Estado;

XXXIV – são a todos assegurados,
independentemente do pagamento de taxas:

a) o direito de petição aos poderes públicos em
defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de
poder;

b) a obtenção de certidões em repartições
públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de
situações de interesse pessoal;
....................................................................................

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e
serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor,
nos termos da lei, sobre sua regulamentação,
fiscalização e controle, devendo sua execução ser
feita diretamente ou por meio de terceiros e, também,
por pessoa física ou jurídica de direito privado.
....................................................................................

Art. 200. Ao Sistema Único de Saúde compete,
além de outras atribuições nos termos da lei:
....................................................................................

II – executar as ações de vigilância sanitária e
epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador;
....................................................................................

LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990

Dispõe sobre as condições para a
promoção, proteção e recuperação da
saúde, a organização e o funcionamento
dos serviços correspondentes e dá
outras providências.

....................................................................................
Art. 3º A saúde tem como fatores

determinantes e condicionantes, entre outros, a
alimentação, a moradia, o saneamento básico, o
meio ambiente, o trabalho, a renda , a educação, o
transporte, o lazer, e o acesso aos bens de serviços
essencias; os níveis de saúde da população
expressam a organização social e econômica do
País.

Parágrafo único. Dizem respeito também à
saúde as ações que, por força do disposto no artigo
anterior, se destinam a garantir às pessoas e à
coletividade condições de bem-estar físico, mental e
social.

Do Sistema Único de Saúde
Disposição Preliminar

CAPÍTULO I
Dos Objetivos e Atribuições

Art. 5º São objetivos do Sistema Único de Saúde
SUS:

I – a identificação e divulgação dos fatores
condicionantes e determinantes da saúde;

III – a assistência às pessoas por intermédio de
ações de promoção, proteção e recuperação da
saúde, com a realização integrada das ações
assistenciais e das atividades preventivas.

Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de
atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

I – a execução de ações:
b) de vigilância epidemiológica;
§ 2º Entende-se por vigilância epidemiológica

um conjunto de ações que proporcionam o conheci-
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mento, a detecção ou prevenção de qualquer
mudança nos fatores determinantes e condicionantes
de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de
recomendar e adotar as medidas de prevenção e
controle das doenças ou agravos.

CAPÍTULO II
Dos Princípios e Diretrizes

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e
os serviços privados contratados ou conveniados que
integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são
desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas
no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo
ainda aos seguintes princípios:

II – integralidade de assistência, entendida
como conjunto articulado e contínuo das ações e
serviços preventivos e curativos, individuais e
coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis
de complexidade do sistema;

IV – igualdade da assistência à saúde, sem
preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;

V – direito à informação, às pessoas assistidas,
sobre sua saúde;

VII – utilização da epidemiologia para o
estabelecimento de prioridades, a alocação de
recursos e a orientação programática;

(À Comissão de Assuntos Sociais –
decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 531, DE 1999

Acrescenta parágrafos ao art. 143
da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965,
que “institui o Código Eleitoral”,
dispondo sobre seções eleitorais
especiais para idosos e outros.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 143 da Lei nº 4.737, de 15 de julho

de 1965, passa a vigorar acrescido dos seguintes
parágrafos:

“Art. 143. ..............................................
..............................................................
§ 3º Em cada local de votação haverá

seções eleitorais especiais para receber os
votos dos eleitores de mais de sessenta e
cinco anos, dos que portem qualquer tipo de
deficiência física e das mulheres grávidas.

§ 4º Estas seções eleitorais serão
postas em locais de fácil acesso, sem
escadas e acompanhadas de assentos para
espera.

§ 5º Deverá ser realizado
cadastramento, a cada eleição, da
quantidade de eleitores que se encontrem

nas condições descritas pelo § 3º deste
artigo."

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

Justificação

O projeto ora apresentado tem por escopo facilitar
o acesso às urnas, dos eleitores que se encontrem nas
situações supracitadas no momento de exercerem o
direito de voto, expressão máxima da cidadania.

O exercício da soberania popular, direito-dever
consubstanciado na Constituição Federal, deve ser
exercido em condições de igualdade por todos os
membros da coletividade, e, portanto, o preceito que
o consagra precisa viger em harmonia com o
princípio da isonomia no seu sentido clássico, de
tratar desigualmente os desiguais na medida em que
se desigualam, sentido este que exige postura do
Estado direcionada a proteger os cidadãos
fragilizados, seja por razões de saúde, idade ou
pobreza. No caso em questão, importante se torna a
adoção, por parte do Estado, de medidas que visem a
facilitar o acesso dos idosos e dos deficientes físicos
aos locais de votação. Acrescentamos na proteção,
também, as mulheres grávidas, por ser sempre
presumível que estas necessitem de maior conforto,
sobretudo aquelas que passam por gestação difícil e
complicada.

O mandamento magno, relativo à isonomia,
requer a edição de leis infraconstitucionais que
aprimorem o ordenamento jurídico para harmonizá-lo
com aquele princípio norteador do Estado de Direito,
em decorrência do qual giram todos os demais. A
noção igualitarista do preceito, há muito superada, dá
lugar ao verdadeiro sentido da igualdade herdado da
Grécia antiga, que exige do Estado a adoção de certos
mecanismos protetores a determinados grupos em
situações mais frágeis, para que, afinal, possa se
estabelecer, no plano fundamental, a verdadeira
isonomia. Aliás, as próprias normas internacionais
referentes aos direitos humanos instam as coletividades
a que venham a erigir normas estabelecedoras do
devido amparo aos socialmente fracos, em todas as
situações.

Pelo exposto, estamos certos de que a
aprovação da medida que ora apresentamos
representará, caso aprovada, grande contribuição
para o fortalecimento do regime democrático,
aperfeiçoando, ademais, nossa legislação eleitoral
para melhor afiná-la com os preceitos magnos
relativos aos direitos fundamentais. Esperamos,
portanto, seja o presente projeto acolhido pelos
nossos ilustres Pares.

Sala das Sessões, 1º de setembro de 1999. –
Senadora Luzia Toledo.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965

Institui o Código Eleitoral.

....................................................................................
Art. 143. Às 8 (oito) horas, supridas as

deficiências declarará o presidente iniciados os
trabalhos, procedendo-se em seguida à votação, que
começará pelos candidatos e eleitores presentes.

§ 1º – Os membros da mesa e os fiscais de
partido deverão votar no correr da votação, depois
que tiverem votado os eleitores que já se
encontravam presentes no momento da abertura dos
trabalhos, ou no encerramento da votação.

§ 2º – Observada a prioridade assegurada aos
candidatos, têm preferência para votar o juiz eleitoral
da zona, seus auxiliares de serviço, os eleitores de
idade avançada, os enfermos e as mulheres grávidas.
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 532, DE 1999

Inclui os símbolos nacionais como
tema transversal nos currículos de
ensino fundamental.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Incluam-se os símbolos nacionais como

tema transversal nos currículos do ensino
fundamental.

Art. 2º O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de noventa dias, a contar de sua vigência.

Art. 3º Esta lei entra em vigor noventa dias após
a sua publicação.

Justificação

Nos dias atuais, os parâmetros curriculares do
ensino fundamental incluem diversos temas
transversais sugeridos pelo Ministério de Educação e
já ensinados em milhares de escolas brasileiras.
Dentre os temas transversais que permeiam os
currículos dessas escolas, estão sendo devidamente
adotados os seguintes: Ética, Pluralidade Cultural,
Meio Ambiente, Noções de Saúde e de Orientação
Educacional.

O objetivo deste projeto é proporcionar aos
estudantes do ensino fundamental a oportunidade
de conhecerem melhor os símbolos nacionais, com
informações a respeito devidamente
pormenorizados de acordo com o ângulo de visão

das diversas disciplinas que compõem o currículo de
suas respectivas escolas.

A aprovação deste projeto, indubitavelmente,
contribuirá para a conscientização de crianças e
adolescentes sobre a importância e o significado da
bandeira nacional, e de todos os demais símbolos
nacionais, despertando neles um maior amor à Pátria
e motivos maiores para defenderem os legítimos
interesses nacionais.

Hoje, muitos de nossos jovens não sabem
cantar o hino nacional nem o da bandeira, tampouco
o da República. A juventude brasileira, mais do que
nunca, está precisando de incentivos e formação
para o desenvolvimento de uma consciência cidadã,
que permita a integração do Brasil no mundo
globalizado, sem que venhamos a perder nossas
ricas características nacionais.

O Congresso Nacional, aprovando este projeto
estará, pois, dando uma contribuição efetiva para a
melhoria da qualidade do ensino brasileiro.

Sala das Sessões, 2 de setembro de 1999. –
Senadora Luzia Toledo.

(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 533, DE 1999
– COMPLEMENTAR –

Fixa normas para a cooperação
entre os entes federativos com vistas ao
equilíbrio do desenvolvimento e do
bem-estar em âmbito nacional.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º A Cooperação entre os entes
federativos, de que trata o art. 23, parágrafo único,
da Constituição Federal, efetivar-se-á nos termos
desta lei.

Art. 2º Mediante convênios específicos, a
União e os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios deverão acordar compromissos e
implementar medidas que visem ao equilíbrio do
desenvolvimento nacional e ao bem-estar da
população brasileira.

§ 1º Os convênios previstos no caput poderão
ocorrer relativamente:

I – à educação e ao ensino;

II – à melhoria das condições sanitárias e de
saúde pública;

III – ao combate à pobreza e à geração de
emprego e renda;
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IV – à preservação ambiental;

V – ao desenvolvimento científico e tecnológico;

VI – a proteção dos bens culturais;

VII – ao fomento da produção agropecuária e
ao abastecimento alimentar;

VIII – ao desenvolvimento urbano.

§ 2º Na proposição e no exame de viabilidade
dos convênios, assegurar-se-á prioridade aos
programas e projetos voltados para as regiões
menos desenvolvidas e para as comunidades mais
carentes.

Art. 3º Os convênios previstos nesta lei serão
regidos pelos seguintes princípios:

I – sustentabilidade ambiental, econômica e
social;

II – unicidade, por meio da integração das
diversas áreas de conhecimento e gestão
envolvidas;

III – precedência na tramitação legislativa e
administrativa, sem prejuízo das demais normas
legais atinentes;

IV – gestão descentralizada, democrática e
participativa, por meio de órgãos colegiados que
congreguem, sempre que possível, a representação
de organismos públicos, de instituições
profissionais, de universidades e de associações
comunitárias;

V – continuidade.

Parágrafo único. O princípio de continuidade
obriga os ocupantes de cargos eletivos e as
autoridades nomeadas a darem seqüência aos
programas e projetos iniciados por seus
antecessores, sob pena de responsabilização.

Art. 4º Nos convênios em que haja a
participação dos três níveis dos entes federativos,
caberá à União o aporte de cinqüenta por cento e
aos Estados e Municípios, respectivamente, o
aporte de vinte e cinco por cento dos recursos
necessários.

§ 1º No caso de convênio com a participação
de apenas dois níveis de entes federativos, caberá
à União e aos Estados ou Municípios envolvidos o
aporte respectivo de metade dos recursos necessários.

§ 2º Para os fins do disposto neste artigo,
equipara-se a Estado o Distrito Federal.

§ 3º Por razões de conveniência ou
compensação, formalmente expressas, os aportes
previstos no caput poderão variar em até vinte por
cento, para mais ou para menos.

§ 4º Quando houver a participação de mais de
um ente do mesmo nível federativo, a parcela de
responsabilidade de cada Estado ou Município
corresponderá à proporção da respectiva população
relativamente à dos demais Estados ou Municípios
convenentes.

§ 5º Os recursos correspondentes ao aporte
de cada ente federativo serão de sua exclusiva
responsabilidade e poderão decorrer de fontes
fiscais, de receitas patrimoniais ou operacionais, de
empréstimos tomados a agentes financeiros nacionais
ou internacionais, ou de outras formas de captação
admitidas em lei.

Art. 5º Sem prejuízo do disposto no artigo
anterior, as instituições de fomento à pesquisa e ao
desenvolvimento científico e tecnológico poderão
suplementar recursos, na forma de bolsas de
estudo, para estimular o envolvimento das
universidades nos programas e projetos.

Art. 6º As campanhas publicitárias necessárias
à implementação dos programas e projetos de que
trata esta lei poderão beneficiar-se das normas que
regulam a requisição de horários aos
concessionários dos serviços de radiodifusão de
sons e de sons e imagens.

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

Desde a promulgação da Carta Política de
1988, remanesce inerte o parágrafo único do art. 23,
que prevê a edição de lei complementar para fixar
“normas para a cooperação entre a União e os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo
em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do
bem-estar em âmbito nacional”.

Adistrito ao rol das competências comuns dos
entes federativos, esse dispositivo procura dar curso
ao princípio da “cooperação” entre os três níveis de
poder na implementação de tarefas de elevado
sentido social: a redução das desigualdades
regionais e o combate à exclusão social.

Passados, onze anos, continuam presentes
e, em alguns casos, até agravados os
indicadores que ensejaram aquele
mandamento constitucional. Os permanentes
contrastes entre as regiões do Brasil e,
sobretudo, o degredo social a que as
perversidades da ordem econômica têm
condenado milhões de brasileiros estão a exigir
que as autoridades públicas cooperem, operem
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conjuntamente, as medidas necessárias a pôr
cobro a essa situação vergonhosa.

Não obstante a mencionada lacuna
legislativa – e prejudicadas pelas dificuldades daí
decorrentes –, algumas raras e meritórias
iniciativas de cooperação têm sido adotadas.
Exemplo destacado desse esforço é o chamado
Projeto Managé, que abrange os Estados do Rio
de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.
Coordenado pela Universidade Federal
Fluminense (UFF), o Projeto envolve dezenas de
instituições governamentais e
não-governamentais que, reunidas numa ampla
articulação multidisciplinar, implementarão um
novo modelo de gestão para a bacia do rio
Itabapoana.

Suprir essa indesculpável omissão de molde a
estimular iniciativas de cooperação entre os entes
federativos é, pois, o objetivo da presente
proposição.

Buscou-se fazê-lo de maneira ao mesmo
tempo concisa e flexível. Concisa, para evitar que
a tentação da minudência viesse a manietar, na
vivência prática das experiências, as ações do
poder público. Flexível, no intuito de abrigar os
múltiplos temas que devem preocupar os
gestores políticos. Para tanto, estabeleceu-se, no
art. 2º, a relação das matérias que podem
merecer a celebração de convênios com vistas
ao ajuste de compromissos e à implementação
de medidas. Cuidou-se também, no parágrafo
único, de assegurar imperiosa prioridade aos
programas e projetos de marcado matiz social.

Adiante, o art. 3º fixa os princípios que devem
presidir a implementação das ações, com destaque
para a unicidade, no sentido da integração das
diversas áreas de conhecimento envolvidas; a
gestão descentralizada, democrática e participativa,
e a continuidade, que obriga os gestores sucessivos
a levar adiante os programas e projetos iniciados
por seus antecessores.

O art. 4º determina os critérios para a partição
da responsabilidade pelo aporte de recursos. São
medidas destinadas a inibir tanto o desperdício de
tempo nas tratativas preliminares, comum nas
iniciativas dessa natureza, quanto o risco de
inaceitáveis concessões de privilégios.

Assim, atendida a exigência constitucional de
regulamentação, estarão postas à disposição dos
gestores federais, estaduais e municipais as
condições legais necessárias à efetivação de
medidas de elevado interesse público.

Sala das Sessões, 1º de setembro de 1999. –
Senadora Luzia Toledo.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

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

Art. 23. É competência comum da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

I – zelar pela guarda da Constituição, das leis
e das instituições democráticas e conservar o
patrimônio público;

II – cuidar da saúde e assistência pública, da
proteção e garantia das pessoas portadoras de
deficiência;

III – proteger os documentos, as obras e
outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os
monumentos, as paisagens naturais notáveis e os
sítios arqueológicos;

IV – impedir a evasão, a destruição e a
descaracterização de obras de arte e de outros
bens de valor histórico, artístico ou cultural;

V – proporcionar os meios de acesso à cultura,
à educação e à ciência;

VI – proteger o meio ambiente e combater a
poluição em qualquer de suas formas;

VII – preservar as florestas, a fauna e a flora;

VIII – fomentar a produção agropecuária e
organizar o abastecimento alimentar;

IX – promover programas de construção de
moradias e a melhoria das condições habitacionais
e de saneamento básico;

X – combater as causas da pobreza e os
fatores de marginalização, promovendo a integração
social dos setores desfavorecidos;

XI – registrar, acompanhar e fiscalizar as
concessões de direitos de pesquisa e exploração de
recursos hídricos e minerais em seus territórios;

XII – estabelecer e implantar política de
educação para a segurança do trânsito.

Parágrafo único. Lei complementar fixará
normas para a cooperação entre a União e os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo
em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do
bem-estar em âmbito nacional.
....................................................................................

(Às Comissões de Assuntos
Econômicos e de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Os proje-
tos lidos serão publicados e remetidos às Comissões
competentes.

Sobre a mesa, projeto de Resolução que será
lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Na-
bor Júnior.

É lido o seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 91, DE 1999

Altera a Resolução do Senado Fede-
ral nº 78, de 1998, modificando a redação
do inciso II, do art. 6º e dá outras provi-
dências.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º O inciso II do art. 6º da Resolução do Se-

nado Federal nº 78, de 1998, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 6º (...)
II – o dispêndio anual máximo com as

amortizações, juros e demais encargos de
todas as operações de crédito, já contrata-
das e a contratar, inclusive o originário de
débitos renegociados ou parcelados, acres-
cido ainda do valor devido, vencido e não
pago, bem como da despesa com o dispos-
to no art. 8º, não poderá exceder a 11%
(onze por cento) da Receita Real Líquida.

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

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

Justificação

O objetivo do presente projeto de resolução é,
ao mesmo tempo em que cria o instrumento que via-
bilizará a renegociação dos diversos estados com o
Governo Federal, manter o controle das prerrogativas
desta Casa.

Sala das Sessões, 1º de setembro de 1999. –
Senador ������ ���	 
� �����	�

LEGISLAÇÃO CITADA

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

RESOLUÇÃO Nº 78, DE 1998(*)

Dispõe sobre as operações de cré-
dito interno e externo 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.

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

Art. 6º As operações de crédito interno e exter-
no dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios
e de suas respectivas autarquias e fundações ob-
servarão simultaneamente os seguinte limites:
....................................................................................

II – o dispêndio anual máximo com as amortiza-
ções, juros e demais encargos de todas as operações
de crédito, já contratadas e a contratar, inclusive o ori-
ginário de débitos renegociados ou parcelados,
acrescido, ainda, do valor devido, vencido e não pago,
não poderá exceder a 13% (treze por cento) da Recei-
ta Líquida Real;
....................................................................................

Art. 8º O saldo global das garantias concedidas
pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municí-
pios não poderá exceder a 25% (vinte e cinco por
cento) da Receita Líquida Real, calculada na forma
do § 3º do art. 6º.
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Econômicos.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O projeto
de Resolução que acaba de ser lido será publicado e
remetido à Comissão competente.

Sobre a mesa, projeto de Resolução que será
lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Na-
bor Júnior.

É lido o seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 92, DE 1999

Dá nova redação ao caput do art. 77
e ao caput do art. 102-D do Regimento
Interno do Senado Federal, que dispõem
sobre o número de membros das comis-
sões permanentes.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º O caput do art. 77 do Regimento Interno

do Senado Federal passa a vigorar com a seguinte re-
dação�

“Art. 77. A Comissão Diretora é consti-
tuída dos titulares da Mesa, tendo as dema-
is comissões permanentes o seguinte nú-
mero de membros:

1 – Comissão de Assuntos Econômi-
cos, 27;

11 – Comissão de Assuntos Sociais, 21;
111 – Comissão de Constituição, Justi-

ça e Cidadania, 23;
IV – Comissão de Educação, 19;
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IV-A – Comissão de Fiscalização e
Controle, 17;

V – Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, 19;

VI – Comissão de Serviços de
Infra-Estrutura, 23."

Art. 2º O caput do art. 102-D do Regimento
Interno do Senado Federal, introduzido pela Resolu-
ção nº 46, de 1993, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 102-D. Aplicam-se à Comissão de
Fiscalização e Controle as normas regimen-
tais pertinentes às demais comissões per-
manentes, no que não conflitarem com os
termos das disposições constantes dos arts.
102-A a 102-C, salvo quanto as dos arts. 91
e 92.”

Art. 3º A Comissão de Fiscalização e Controle
será integrada por dezessete membros titulares e de-
zessete suplentes.

Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Justificação

A Resolução nº 18, de 1989, que adequou o Re-
gimento Interno do Senado Federal à Constituição de
1988, estabeleceu um critério de igualdade na partici-
pação dos senadores em comissões permanentes
(art. 77, § 2º).

Assim, o número de vagas existentes nas co-
missões era idêntico ao número de senadores (exce-
to os integrantes da Mesa), multiplicado por dois. Ou
seja, são setenta e quatro senadores (portanto, dedu-
zidos os sete membros da Mesa, pois estes não
podem integrar outra comissão permanente – art.77, § 1º),
com direito de integrar duas comissões; multiplican-
do-se setenta e quatro por dois estipulou-se em cento
e quarenta e oito o total de vagas.

Com a criação da Comissão de Fiscalização e
Controle (Resolução nº 46, de 1993), integrada por
dezessete membros, o critério da igualdade resultou
excepcionado, pois dezessete senadores passaram a
integrar três comissões.

Com este Projeto de Resolução temos duplo
propósito: 1) ao se reduzir o numero de membro das
Comissões de Assuntos Sociais e de Educação, faci-
litar-se-á o trabalho desses dois órgãos, uma vez que
as reuniões poderão ser realizadas com um número
menor de participantes; 2) a redução do número de
membros dessas duas comissões, compensada com
a contagem das vagas da Comissão de Fiscalização

e Controle para os efeitos do § 2º do art. 77 (participa-
ção de cada senador em duas comissões) restabele-
cerá o critério da igualdade.

Acreditando que essas modificações sugeridas
permitirão um melhor rendimento das Comissões re-
feridas e restabelecerão a igualdade na divisão de
trabalhos entre os senadores, solicitamos o indispen-
sável apoio de nossos ilustres pares.

Sala das Sessões, 1º de setembro de 1999. –
Osmar Dias, Senadir.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL

....................................................................................
Art. 77. A Comissão Diretora é constituída dos ti-

tulares da Mesa, tendo as demais comissões perma-
nentes o seguinte número de membros:
I – Comissão de Assuntos Econômicos, 27;

II – Comissão de Assuntos Sociais, 29;
III – Comissão de Constituição, Justiça e Cida-

dania, 23;
IV – Comissão de Educação, 27;
IV-A – Comissão de Fiscalização e Controle,

17;(*)
V – Comissão de Relações Exteriores e Defesa

Nacional, 19;
VI – Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, 23.
§ 1º O membro da Comissão Diretora não pode-

rá fazer parte de outra comissão permanente.
§ 2º Cada senador somente poderá integrar

duas comissões como titular e duas como suplente.
....................................................................................

Art. 102-D. Aplicam-se à Comissão de Fiscaliza-
ção e Controle as normas regimentais pertinentes às
demais comissões permanentes, no que não conflita-
rem com os termos das disposições constantes dos
arts.102-A a 102-C, salvo quando às do § 2º do art. 77
e dos arts. 91 e 92. (*)
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O pro-
jeto de Resolução que acaba de ser lido será publi-
cado e, em seguida, ficará perante a Mesa durante
cinco dias úteis a fim de receber emendas, em con-
formidade com o art. 401, §1º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A
Presidência recebeu o Aviso nº 6, de 1999, de 27 do
corrente, do Presidente do Tribunal de Contas da
União, encaminhando cópia das Decisões nºs 575 a
580, de 1999, bem como dos respectivos Relatório e
Voto que as fundamentam, sobre as auditorias operacio-
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nais realizadas no Serviço Social da Indústria – SESI,
Departamento Nacional e Departamentos Regionais
dos Estados de Santa Catarina, São Paulo, Minas
Gerais, Piauí e Sergipe.

O expediente vai à Comissão de Fiscalização e
Controle.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Presi-
dência recebeu o Aviso nº 7, de 1999, de 27 de agosto
último, do Presidente do Tribunal de Contas da União,
encaminhando cópia da Decisão nº 574, de 1999,
bem como dos respectivos Relatório e Voto que a fun-
damentam, sobre auditoria de desempenho realizada
com o objetivo de avaliar a atividade de fiscalização
ambiental empreendida pelo Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
– Ibama.

O expediente vai à Comissão de Assuntos Sociais
e, em cópia, à Comissão de Fiscalização e Controle.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secretá-
rio em exercício, Senador Nabor Júnior.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 487, DE 1999

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do Regimento Interno do

Senado Federal, para esclarecer a matéria constante
do substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça
ao Projeto de Resolução nº 39, de 1999, que sejam
solicitadas ao Ministro da Fazenda as seguintes infor-
mações:

a)Valor dos encargos pagos pelo Tesouro Fede-
ral na captação e rolagem dos recursos destinados
aos refinanciamentos contratados nos termos da Lei
nº 9.496, de 1997, inclusive dos créditos da União
para redução da presença do setor público estadual
na atividade financeira bancária e respectiva privati-
zação, e dos recursos utilizados nestes financiamen-
tos cujos saldos não tenham sido incorporados aos
saldos devedores dos contratos de refinanciamento,
bem como os valores pagos em amortização pelos
estados, correspondente receita líquida real, transfe-
rências obrigatórias da União, e arrecadação de
ICMS, discriminando-se a situação mensal para cada
Contrato, Termo Aditivo e Resolução em que esteja
fundamentado, inclusive quanto a condição suspensi-
va eventualmente não observada;

b) Impacto decorrente do limite máximo propos-
to de 5% para o comprometimento da Receita Líquida
Real – RLR, destinado ao atendimento das obriga-
ções correspondentes ao serviço da dívida, por con-
trato, e/ou termo aditivo;

c) Impacto decorrente da inclusão proposta do
débito remanescente da amortização extraordinária
(conta gráfica) no saldo devedor da dívida refinancia-
da, por contrato e/ou termo aditivo;

Justificação

O Projeto de Resolução nº 39, de 1999, de auto-
ria do ilustre Senador José Alencar, sobre operações
de crédito contratadas pelo Estado de Minas Gerais
com a União, pretende convalidar os atos praticados
com base nas autorizações concedidas pelas Reso-
luções nos 44/98 e 45/98 – nos termos da Lei nº
9.496, de 1997, e da reedição da Medida Provisória
nº 1900-40, (reedição da M.P. 1.556-14), de julho de
1999 – sem que se tenha observado o cumprimento
de condições suspensivas da respectiva eficácia, em
lugar da decretação da nulidade. Isto, com novo ins-
trumento a ser firmado mediante condições que expli-
cita, inclusive redução do limite de comprometimento
da Receita Líquida Real – RLR, para fins de atendi-
mento das obrigações correspondentes ao serviço da
dívida.

Na Comissão de Constituição e Justiça, relatan-
do, o ilustre Senador Roberto Requião constatou que
não poderiam executar os contratos antes de cumpri-
das as exigências, e diante da situação de fato enten-
deu constituir mal menor a convalidação dos atos já
praticados, com nova relação obrigacional em termos
que o respectivo cumprimento se torne viável. Também
considerou que a regra de direito sugerida não deve cin-
gir-se ao caso específico das relações obrigacionais as-
sumidas por Minas Gerais, mas a todos estados que,
porventura, estejam em idêntica situação.

Assim, a Comissão acolheu substitutivo que al-
cança os contratos da espécie firmados pelos demais
Estados, em que não se tenha observado condições
suspensivas. Convalidando os atos praticados, com
renovação das obrigações em instrumentos a serem
firmados conforme condições que explicita.

Ocorre que esta convalidação genérica supre
condições diversas daquelas citadas na justificação
do projeto. E o esclarecimento deve ser propiciado na
apreciação da matéria, inclusive para instruir emen-
das que impeçam a legitimação de ilegalidades, ou
conformem a medida proposta à distribuição equâni-
me dos recursos da União em benefício das diferen-
tes unidades da federação, consoante os parâmetros
constitucionais da distribuição da receita de impostos
federais entre os Estados.

Por exemplo: a eficácia do contrato autorizado
na Resolução nº 27, de 1998, para o financiamento
(Ofício S/29, de 1998) da extinção do Banco do Esta-
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do de Rondônia – BERON, depende da eficácia de
contrato de refinanciamento (Ofício S/30, de 1998) de
dívidas do Estado com a Caixa Econômica, junto a
União. Esse contrato de refinanciamento, entretanto,
não foi imediatamente autorizado pelo Senado Fede-
ral, ficou aguardando informações para instruir emen-
da apresentada em plenário ao Projeto de Resolução
nº 47, de 1998, que deduz do saldo devedor do refi-
nanciamento o valor correspondente a totalidade dos
empréstimos havidos com instituições oficiais no mer-
cado interbancário pelo Banco do Estado de Rondô-
nia – BERON, quando sob Regime de Administração
Temporária do Banco Central do Brasil – RAET; de-
terminando-se os procedimentos do parágrafo único
do art. 9º, do Decreto-Lei nº 2.321, de 1987, aos valo-
res apurados. Então, segundo o Aviso nº 936/MF, de
28 de dezembro de 1999, porque o Senado Federal
não autorizou o refinanciamento, implementou-se ter-
mo aditivo de re-ratificação que modifica a condição
de amortização do financiamento – da forma estipula-
da no contrato de refinanciamento –, mediante incor-
poração das parcelas liberadas do financiamento no
saldo devedor do refinanciamento, conforme autori-
zado na Resolução nº 27, de 1998, à forma estabele-
cida no termo aditivo, que não foi submetido à delibe-
ração do Senado Federal. Portanto, em confronto ao
que dispõe a Resolução nº 69, de 1995, que conceitua
operação de crédito dependente da autorização desta
Casa, tanto o contrato que fixar o valor do financiamen-
to, como o contrato que fixar o prazo e o valor da amorti-
zação, e o contrato que alterar este prazo e valor.

Assim, implementaram o termo aditivo, sem au-
torização do Senado Federal, com a emissão de títu-
los do Tesouro em meio a crise que elevou a remune-
ração dos tomadores desses títulos, para pagar dívi-
das do Banco do Estado de Rondônia com a Caixa
Econômica Federal e o Banco Central, contraídas nos
mais altos juros praticados no mercado interbancário,
sob gestão de administradores designados ao Regi-
me de Administração Especial Temporária decretado
naquele banco, ao invés da intervenção ou liquidação
extrajudicial. Operação na qual suas obrigações fo-
ram elevadas de 146 milhões de reais para 502 mi-
lhões de reais, sem qualquer acréscimo de ativos, de
fevereiro de 1995 a abril de 1998. Isto, conforme infor-
mação do atual presidente do Banco do Brasil, e en-
tão diretor para reestruturação do sistema financeiro
estadual e das dívidas dos estados, dos municípios e
do Distrito Federal – o Sr. Paolo Enrico Maria Zaghen
–, por meio do Aviso nº 753/MF, de 5 de outubro de
1998, sobre o Ofício P/814/97, da Assembléia Legis-
lativa do Estado de Rondônia, que encaminha o Rela-

tório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito
destinada a investigar as possíveis causas que moti-
varam o agravamento da situação financeira do Ban-
co do Estado de Rondônia – BERON, bem como di-
mensionar a responsabilidade do Banco Central. No
qual, é esclarecido que, não obstante, o empenho
dos gestores do Regime de Administração Especial
Temporária – RAET, no sentido de tentar viabilizar
tempestivamente o saneamento desejado – previsto
mediante adiantamento do Banco Central imediata-
mente a decretação do RAET, nos termos do art. 9º
do Decreto-Lei nº 2.321, de 1987, que regula aquele
regime –, todas as ações recomendadas estiveram
subordinadas a procedimentos e iniciativas do Gover-
no do Estado. As quais, apenas puderam ser viabili-
zadas com alterações introduzidas na redação da
Medida Provisória nº 1.556-14, de 4 de setembro de
1997, que incluiu as instituições financeiras sob Raet
na autorização para a União financiar a extinção de
instituições financeiras pertencentes aos estados.

Por outro lado, há a situação dos estados que
cumpriram as condições suspensivas, os quais, conti-
nuariam sob condições contratuais anteriores.E, para
eventual isonomia quanto ao percentual da Receita
Líquida Real destinada à amortização do refinancia-
mento, cálculos genéricos apontam que a redução do
percentual da Receita Líquida Real destinada ao ser-
viço da dívida, em 8% desta receita, aumenta em 5,1
bilhões de reais a despesa anual do Tesouro Federal,
que já subsidia o refinanciamento da dívida dos esta-
dos em 10 bilhões de reais ao ano. Pagando 20% de
juros sob o valor da dívida contraída nos termos da
Lei nº 9.496/97, no valor de 95 bilhões de reais em
abril de 1999, e recebendo em amortização cerca de
13% da Receita Líquida Real dos estados, que so-
mou 64 bilhões de reais nos 12 meses anteriores.
Desta forma, o subsídio passa a ser equivalente ao
total das transferências constitucionais havidas no
ano aos estados, cerca de 15 bilhões de reais. E isto,
na razão inversa da distribuição prevista na Constitui-
ção dos recursos recolhidos em impostos federais, às
diferentes regiões do Brasil. Pois, enquanto a Consti-
tuição determina que 85% dos impostos federais des-
tinados aos estados, sejam encaminhados ao Norte,
Nordeste e Centro-Oeste, do total de subsídios, mais
de 85% estão sendo destinados aos estados do Sul e
Sudeste. O que também há de ser ponderado na ins-
trução de proposição para a correção do equilíbrio na
distribuição dos recursos federais, e, eventualmente,
na apreciação da Reforma Tributária.

Sala das Sessões, 31 de agosto de 1999. –
Senador Ernandes Amorim, PPB – Rondônia.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 39, DE 1999

Convalida os atos praticados com
base nas autorizações concedidas pelas
Resoluções nºs 44/98 e 45/98, do Senado
Federal e fixa critérios para a renovação
das obrigações financeiras vincendas.

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

LEI Nº 9.496, DE 11 DE SETEMBRO DE 1997

Estabelece critérios para a consoli-
dação, a assunção e o refinanciamento,
pela União, da dívida pública mobiliária e
outras que especifica, de responsabilida-
de dos Estados e do Distrito Federal.

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

RESOLUÇÃO Nº 44, DE 1998

Autoriza o Estado de Minas Gerais a
contratar operação de refinanciamento
de dívidas mobiliária e contratual do es-
tado, consubstanciadas no contrato de
confissão, promessa de assunção, con-
solidação e refinanciamento de dívidas,
celebrado com a União, em 18 de feverei-
ro de 1998, com base no protocolo de
acordo firmado entre a União e o Estado
de Minas Gerais, no âmbito do Programa
de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste
Fiscal dos Estados, no valor de
R$11.827.540.208,92 (onze bilhões, oito-
centos e vinte e sete milhões, quinhentos
e quarenta mil, duzentos e oito reais e
noventa e dois centavos).

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

RESOLUÇÃO Nº 45, DE 1998

Autoriza o Estado de Minas Gerais a
contratar operação de crédito consubs-
tanciada no Contrato de Abertura de Cré-
dito e de Compra e Venda de Ativos cele-
brado entre a União, o Estado de Minas
Gerais, o Banco do Estado de Minas Ge-
rais – BEMGE, o Banco de Desenvolvi-
mento de Minas Gerais S/A – BDMG e a
Caixa Econômica do Estado de Minas
Gerais S/A – MINASCAIXA, nos termos
do disposto na Medida Provisória nº

1.654/23, de 15 de abril de 1998, no âmbi-
to do Programa de Apoio à Reestrutura-
ção e ao Ajuste Fiscal dos Estados, no
valor total de R$4.344.336.000,00 (quatro
bilhões, trezentos e quarenta e quatro
milhões, trezentos e seis mil reais).

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

RESOLUÇÃO Nº 27, DE 1998

Autoriza o Estado de Rondônia a as-
sinar contrato de abertura de crédito e de
compra e venda de ativos, com a União,
o Banco do Estado de Rondônia S/A –
BERON e a Rondônia Crédito Imobiliário
S/A – Rondonpoup, no valor de
R$502.487.683,00 (quinhentos e dois mi-
lhões, quatrocentos e oitenta e sete mil,
seiscentos e oitenta e três reais), no âmbito
do Programa de Apoio à Reestruturação e
ao Ajuste Fiscal dos Estados, ao amparo da
Medida Provisória nº 1.612-21/98.

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

BANCO CENTRAL DO BRASIL

(*) Ofício nº S/29, de 1998

PRESI-98/843

Brasília, 2 de abril de 1998.

À Comissão de Assuntos Econômicos
em 2-3-98.

Senhor Presidente,
Tendo em vista a solicitação do Governo do Estado

de Rondônia e em cumprimento ao disposto na Resolução
nº 70, de 14-12-95, alterada pela Resolução nº 12, de
30-1-97, do Senado Federal, encaminho a V. Exa. o Pare-
cer Dedip/Diare-98/340, de 2-4-98, contendo manifestação
do Banco Central a respeito do contrato de abertura de cré-
dito e de compra e venda de ativos, firmado entre a União, o
Estado de Rondônia, o Banco do Estado de Rondônia S/A
– Beron, e a Rondônia Crédito Imobiliário S/A – Ron-
donpoup, nos termos do disposto na Medida Provisória
nº 1.612-20, de 5-2-98, no âmbito do Programa de Apoio
à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, ao am-
paro dos citados normativos, no valor de R$502.487.683,00
(quinhentos e dois milhões, quatrocentos e oitenta e sete
mil, seiscentos e oitenta e três reais).

2 – A propósito, conforme o referido contrato, a
União se comprometeu a financiar a extinção ou a pri-
vatização do Beron e da Rondonpopup, bem como a
criação da agência de desenvolvimento, nos termos
das Leis Estaduais nºs 713 e 737, de 23-5 e 11-8-97.
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Os recursos serão utilizados exclusiva e obrigatoria-
mente da seguinte forma:

___________

(*) Republicado para anexação do Ofício nº 855/98, do Diretor do
Banco Central do Brasil.

I – R$386.837.875,00 (trezentos e oi-
tenta e seis milhões, oitocentos e setenta e
três mil, oitocentos e setenta e cinco reais),
para fazer face aos depósitos à vista, à pra-
zo, interfinanceiros e de poupança;

II – R$97.470.172,00 (noventa e sete
milhões, quatrocentos e setenta mil, cento e
setenta e dois reais), para fazer face a obri-
gações por empréstimos e repasses;

III – R$14.143.636,00 (quatorze mi-
lhões, cento e quarenta e três mil, seiscen-
tos e trinta e seis reais), para fazer face ao
passivo trabalhista; e

IV – R$4.000.000,00 (quatro milhões
de reais), para constituir capital mínimo para
abertura de agência de desenvolvimento.

Obs: os valores a que se referem os in-
cisos I a III deste item serão atualizados pela
variação da taxa SELIC divulgada pelo Banco
Central, de 1-1-98 até a data do cumprimento
das condições de assinatura do contrato.

3 – Cabe ressaltar que a operação pleiteada
não se enquadra no limite estabelecido pelo art. 3º,
da Resolução nº 69/95, de 14-12-95.

4 – Com relação ao disposto na Lei Comple-
mentar nº 82/95, o Governo de Rondônia apresentou
certidão do Tribunal de Contas informando que as
despesas do estado com pessoal totalizaram 78%
das receitas correntes líquidas, não atendendo, por-
tanto, ao estabelecido no art. 13, inciso VII, da Reso-
lução nº 69/95.

5 – Saliento ainda que, com relação a exigência
contida na Resolução nº 117, de 21-11-97, do Sena-
do Federal, conforme despacho publicado no Diário
de Justiça, � Supremo Tribunal Federal deferiu o pe-
dido de medida cautelar, para sustentar, com eficáci�
ex nunc, a execução e aplicabilidade do mencionado
normativo.

6 – Considerando que o pleito faz parte do Pro-
grama de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal
dos Estados, este Banco Central manifesta-se favora-
velmente à concretização da operação em questão.

Respeitosamente, Gustavo Henrique de Bar-
ros Franco, Presidente.
....................................................................................

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Ofício nº S/30, de 1998

PRESI-98/921

Brasília, 14 de abril de 1998.

À Comissão de Assuntos Econômicos.

Senhor Presidente,
Tendo em vista a solicitação do Governo do

Estado de Rondônia e em cumprimento ao disposto
na Resolução nº 70, de 14-12-95, alterada pela Reso-
lução nº 12, de 30-1-97, do Senado Federal, encami-
nho a V. Exª o Parecer Dedip/Diare-98/348, de 3-4-98,
contendo manifestação do Banco Central a respeito
do contrato de confissão, assunção, consolidação e
refinanciamento de dívidas, celebrado com a União
em 12-2-98, no âmbito do Programa de Apoio á Rees-
truturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, ao amparo
dos citados normativos, no valor total de
R$146.950.101,90 (cento e quarenta e seis milhões,
novecentos e cinqüenta mil, cento e um reais e noven-
ta centavos).

2 – Cabe informar que a União se compromete,
ainda, a financiar, até o valor de R$502.487.683,00
(quinhentos e dois milhões, quatrocentos e oitenta e
sete mil e seiscentos e oitenta e três reais), posição
de 31-12-97, destinados a privatização ou extinção do
Banco do Estado de Rondônia S.A – Beron e da Ron-
dônia Crédito Imobiliário S.A. – Rondonpoup, ambos
sob Regime de Administração Especial Temporária –
RAET, conforme disposto na Media Provisória nº
1.612-20, de 5-2-98 e no Protocolo de Acordo firmado
entre as partes, cujo processo já foi submetido a essa
Casa por meio do ofício Presi nº 843, de 2-4-98.

3 – Ante as características peculiares da opera-
ção, na qual não haveria liberação de novos recursos,
mas apenas substituição dos credores originais pelo Go-
verno Federal, e tendo em vista que os empréstimos
cumpriram as exigências regulamentares à época das
contratações, entendemos que a operação poderá ser
realizada, sem onerar o limite estabelecido no art. 3º, da
Resolução nº 69, de 14-12-95, do Senado Federal.

4 – Não obstante ao contido no parágrafo anterior,
caso a operação fosse considerada para fins do cál-
culo fixado no referido artigo, o limite em questão se-
ria extrapolado.

5 – Com relação ao disposto na Lei Comple-
mentar nº 82/95, o Governo de Rondônia apresentou
certidão do Tribunal de Contas informando que as
despesas do estado com pessoal totalizaram 78%
das receitas correntes líquidas, não atendendo, por-
tanto, ao estabelecido no art. 13, inciso VII, da Reso-
lução nº 69/95.
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6 – Saliento ainda que, com relação a exigência
contida na Resolução nº 117, de 21-11-97, do Sena-
do Federal, conforme despacho publicado no Diário
da Justiça,o Supremo Tribunal Federal, deferiu o pe-
dido de medida cautelar, para suspender, com eficá-
cia ex nunc, a execução e aplicabilidade do mencio-
nado normativo.

7 – Dessa forma, considerando o interesse do
Governo Federal e dado os objetivos preconizados no
Protocolo de Acordo, este Banco Central manifes-
ta-se favoravelmente à concretização do refinancia-
mento em questão.

Respeitosamente, Francisco Lopes, Presiden-
te em Exercício.
....................................................................................

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 47, DE 1998

Autoriza o Estado de Rondônia a
contratar operação de refinanciamento
de dívidas do Estado, consubstanciada
no contrato de confissão, assunção, con-
solidação e refinanciamento de dívidas,
celebrado com a União em 12 de feverei-
ro de 1998, com base no protocolo de
acordo firmado entre a União e o Gover-
no do Estado de Rondônia, no âmbito do
Programa de Apoio à Reestruturação e
ao Ajuste Fiscal dos Estados, no valor
total de cento e quarenta e seis milhões,
novecentos e cinqüenta mil, cento e um
reais e noventa centavos.

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

DECRETO-LEI Nº 2.321,
DE 25 DE FEVEREIRO DE 1987

Institui, em defesa das finanças pú-
blicas, regime de administração especial
temporária, nas instituições financeiras
privadas e públicas não federais, e dá
outras providências.

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

RESOLUÇÃO Nº 69, DE 1995

Dispõe sobre as operações de cré-
dito interno e externo dos Estados, do
Distrito Federal, dos Municípios e de
suas respectivas autarquias, inclusive
concessão de garantias, seus limites e
condições de autorização, e dá outras
providências.

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

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.556-14,
DE 4 DE SETEMBRO DE 1997

Estabelece mecanismos objetivan-
do incentivar a redução da presença do
setor público estadual na atividade finan-
ceira bancária, dispõe sobre a privatiza-
ção de instituições financeiras, e dá ou-
tras providências.

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

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.900-40,
DE 29 DE JULHO DE 1999

Estabelece mecanismos objetivan-
do incentivar a redução da presença do
setor público estadual na atividade finan-
ceira bancária, dispõe sobre a privatiza-
ção de instituições financeiras, e dá ou-
tras providências.

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

(À Mesa, para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O reque-
rimento que acaba de ser lido será despachado à
Mesa para decisão.

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr.1º Se-
cretário em exercício, Senador Nabor Júnior.

É lido o seguinte:

OF.GLPMDBB Nº 129/99

Brasília, 1º de setembro de 1999

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa

Excelência a indicação dos Membros do PMDB, em
substituição aos indicados anteriormente pela Presi-
dência, que integrarão a Comissão Mista, incumbida
de apreciar e emitir parecer à Medida Provisória nº
1.918, de 23 de agosto de 1999 que “dispõe sobre o
alongamento de dívidas originárias de crédito rural,
de que trata a Lei nº 9.138, de 29 de novembro de
1995, e de dívidas para com o Fundo de Defesa da
Economia Cafeeira – FUNCAFE, instituído pelo De-
creto-Lei nº 2.295, de 21 de novembro de 1986, que
foram reescalonadas no exercício de 1997, e dá ou-
tras providências”, ficando a mesma assim constituída.

Titulares Suplentes
Senador José Fogaça Senador Gerson Camata
Senador Ramez Tebet Senador Silva Junior

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa
Excelência protestos de alta estima e consideração.
Senador Jader Barbalho, Líder do PMDB.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Presi-
dência determina que se faça a substituição indicada
pela Liderança do PMDB no Senado Federal de
membros na Comissão Mista destinada a apreciar a
Medida Provisória nº 1918, de 1999.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Presidente, nos termos do Regimento, requeiro a mi-
nha inscrição para fazer uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
está inscrito, em primeiro lugar, para falar na prorro-
gação da Hora do Expediente.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, da mesma forma, com base no art. 14
do Regimento Interno, requeiro a minha inscrição
para fazer uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
fica inscrito em segundo lugar.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Sr.
Presidente, também peço a minha inscrição para uma
comunicação inadiável, nos termos regimentais.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Senador
Lúcio Alcântara, V. Exª fica inscrito em terceiro lugar.

Por permuta com o Senador Luiz Otávio, conce-
do a palavra ao Senador Blairo Maggi, por 20 minu-
tos.

O SR. BLAIRO MAGGI (Sem Partido – MT. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna
do Senado Federal, hoje, para fazer minha despedida
desta Casa, uma vez que assumi a vaga no Senado,
há 121 dias, em substituição ao Senador Jonas Pi-
nheiro, que pediu uma licença por motivo de saúde, e
essa licença se encerra hoje.

Quero agradecer a todos os companheiros e co-
legas Senadores e dizer que essa experiência de 121
dias como Senador foi bastante gratificante e servirá
para que, daqui para frente, eu pense um pouco dife-
rente a respeito da política nacional e, principalmente,
do papel do político na consolidação e permanência
da democracia. Nós homens comuns, leigos, que vi-
vemos fora do processo político, engrossamos sem-
pre o coro daqueles que acham que o Brasil não anda
bem, que demora para resolver seus problemas e jul-
gamos que o responsável por esse atraso – conforme
divulgado pela imprensa e propagado pelo governo –
é o Congresso, a Câmara e o Senado.

Confesso que, durante os 121 dias que passei
neste Senado, não foi isso que observei. Muito pelo
contrário. Acredito que esta Casa, assim como os co-
legas que estão na Câmara dos Deputados, muito se
esforçam para resolver os problemas. Se eles não
são solucionados com mais rapidez é porque o Exe-

cutivo não o faz. Hoje dou esse testemunho com toda
a convicção. O Senado Federal e a Câmara, quando
solicitados pelo Governo, pelo Executivo, têm sido
ágeis e determinantes em suas decisões. Como lei-
go, eu gostaria de dizer que o Congresso Nacional faz
a sua parte e está disposto a fazê-la. Se as reformas
necessárias, como a reforma tributária e política, não
ocorrem mais rapidamente é porque o Executivo não
se esforça tanto, não “puxa o carro”– como se diz no
interior – com mais determinação para alcançar esse
objetivo.

Observo que a sociedade diz que os políticos
ganham muito – eu também trouxe essa idéia de fora.
Hoje, participando dos trabalhos desta Casa, verifico
que a remuneração de um Senador, de um Deputado
Federal está muito longe da necessidade que se tem
para viver em Brasília, para fazer política aqui e no
seu Estado. Porém, se me perguntarem se um parla-
mentar custa muito caro à Nação, responderei que
sim, realmente. Toda a estrutura de Brasília, toda a
estrutura do Senado custam caro à Nação. Mas, no
que diz respeito ao salário que um Senador ou Depu-
tado precisa para viver, está muito aquém das suas
necessidades e muito aquém dos salários que os pro-
fissionais competentes, a exemplo dos que aqui tra-
balham, ganham nas empresas privadas.

Portanto, eu gostaria de fazer essas observa-
ções antes de deixar o Senado Federal.

Agradeço a todos os Senadores a oportunidade
e o carinho com que me receberam.

Quando fui solicitado pelo Senador Jonas Pi-
nheiro para substitui-lo alguns dias nesta Casa, vim,
de certa forma, preocupado. Nós, do povo, que assis-
timos aos políticos pela televisão, temos a impressão
de que se trata de uma casta privilegiada, muito dis-
tante da sociedade. E não é assim. Aqui dentro há ho-
mens como todos os demais do Brasil, que lutam e
que tiveram a felicidade, tiveram a sorte de chegar ao
Senado Federal e exercer o seu mandato. Mas não
são diferentes do povo que realmente trabalha e luta
por este País.

Quero deixar consignado o meu reconhecimen-
to, a minha mais profunda gratidão pela forma como
fui recebido, pelas amizades que fiz.

Tenham V. Exªs a certeza de que terão em mim
um defensor intransigente deste Parlamento, sem dú-
vida alguma, pelo que conheci e pelo que conheço
hoje a respeito do Senado Federal.

O Sr. Moreira Mendes (PFL – RO) – Permi-
te-me V. Exª um aparte, Senador Blairo Maggi?
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O SR. BLAIRO MAGGI (Sem Partido – MT) –
Concedo um aparte ao nobre Senador Moreira Men-
des.

O Sr. Moreira Mendes (PFL – RO) – IIustre Se-
nador Blairo Maggi, quero deixar registrado que a
passagem de V. Exª por esta Casa efetivamente não
foi em vão. O ilustre Senador deixou aqui registradas
suas posições, seus pensamentos, sempre em defe-
sa da iniciativa privada, da nossa agricultura e da nos-
sa pecuária. Mostrou pensamentos claros, objetivos
e, principalmente, posições muito independentes.
Como diria o poeta, efetivamente V. Exª, ao passar
pelo Senado, não passou “em brancas nuvens e nem
em plácido repouso adormeceu”. Certamente deixou
a sua marca, que estará sempre registrada de forma
indelével nos Anais desta Casa. No seu último pro-
nunciamento, ainda teve a coragem de tocar num
ponto importantíssimo: a questão da remuneração
dos Parlamentares. Fora do plenário desta Casa e da
Câmara, a nossa remuneração é vista como um tabu.
As pessoas não têm conhecimento da nossa realida-
de, de quanto trabalham os Parlamentares, de quão
importante é a sua atividade dentro do Congresso
Nacional. Isso prova o que eu disse no início, que V. Exª
passou por aqui e trouxe posições firmes, posições
claras. Por isso, merece este registro. Quero dizer, fi-
nalmente, que V. Exª, apesar da sua presença por
apenas 120 dias, soube engrandecer esta Casa e,
certamente, haverá de voltar para cá um dia. V. Exª vá
com Deus e tenha muita sorte no seu destino. Muito
obrigado.

O SR. BLAIRO MAGGI (Sem Partido – MT) –
Muito obrigado, nobre Senador Moreira Mendes.

Creio que V. Exª foi a primeira pessoa com quem
conversei, ainda lá em Cerejeiras, em Rondônia. Dis-
se-lhe que eu estava vindo para o Senado e lem-
bro-me muito bem de um conselho que V. Exª me deu
– pois V. Exª também estava chegando a esta Casa
naqueles dias. Num tom de brincadeira, V. Exª me dis-
se o seguinte: “Senador Blairo, pato novo não mergu-
lha fundo”!

Foram essas as palavras que me pautaram no
Senado, seja conversando com os Senadores, seja
tomando posições. Enfim, o seu conselho realmente
foi muito válido para eu poder me posicionar nesta
Casa.

O Sr. Jefferson Péres (Bloco/PDT – AM) – Per-
mite V. Exª um aparte?

O SR. BLAIRO MAGGI (Sem Partido – MT) –
Concedo o aparte ao nobre Senador Jefferson Péres.

O Sr. Jefferson Péres (Bloco/PDT – AM) – Se-
nador Blairo Maggi, ouvi o final do seu discurso de

despedida e vejo que V. Exª, na sua passagem por
esta Casa, se livrou talvez de uma visão preconceitu-
osa que muitos empresários têm a respeito da classe
política e, reciprocamente, creio que entre os políticos
também haja muito preconceito em relação ao em-
presariado. Verifiquei que V. Exª se comportou aqui
com muito equilíbrio e independência. Não abdicou
do seu senso crítico. Lembro-me do discurso de V. Exª
a respeito do movimento dos ruralistas em favor de uma
revisão das dívidas. V. Exª colocou a questão nos
seus devidos lugares. Havia erros, e só uma audito-
ria, caso a caso, poderia detectar esses erros. V. Exª
não embarcou na reivindicação equivocada de uma
redução linear de todos os débitos, embora V. Exª
seja um empresário ligado ao campo, porque o grupo
econômico a que pertence e dirige tem, como sabe,
uma grande presença no setor rural brasileiro. Aliás,
uma presença muito forte também no meu Estado,
com o Terminal Graneleiro de Itacoatiara. Não posso
deixar de aproveitar a oportunidade para comentar
também a referência que fez, com muita propriedade,
à remuneração dos Parlamentares. Lá fora, pensam
que é astronômica, quando sabemos que não o é. Ao
contrário. Atualmente, quem vive exclusivamente de
subsídios está vivendo com dificuldade, tendo em vis-
ta a peculiaridade das funções que exercemos. Entre-
tanto, Senador Blairo, apesar das dificuldades finan-
ceiras que muitos enfrentam, vejo com preocupação
o movimento que já se avoluma na Câmara, no senti-
do de se reivindicar majoração. Por mais justa que
seja a reivindicação, é inoportuna, principalmente
tendo em vista o congelamento do salários dos servi-
dores públicos. Eu veria com muito desconforto qual-
quer melhoria na nossa remuneração, sem que fosse
estendida a todo o funcionalismo público. Creio que
isso desprestigiaria imensamente o Congresso Naci-
onal. No mais, aceite minhas despedidas e saiba que
V. Exª substituiu com muita dignidade o Senador Jo-
nas Pinheiro. Até breve, Senador.

O SR. BLAIRO MAGGI (Sem Partido – MT) –
Até breve. Muito obrigado, Senador Jefferson Péres.
Agradeço as suas palavras. Com certeza teremos
oportunidade, pois afinal estamos atuando na mesma
região e estou seguidamente indo a Manaus, de es-
treitar esse laço de conhecimento e amizade que fize-
mos nesse pouco tempo.

O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Permite-me
V. Exª um aparte?

O SR. BLAIRO MAGGI (Sem Partido – MT) –
Concedo o aparte ao nobre Senador Tião Viana.

O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Meu caro
Senador Blairo Maggi, quero, de maneira muito sim-
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ples, prestar uma homenagem ao trabalho que V. Exª
realizou, nesses quatro meses, no Senado Federal.
Respeito a sua trajetória e a sua apresentação como
Parlamentar, porque, apesar de ser um empresário
bem sucedido, pertencente a um grupo econômico
que tem uma marca no desenvolvimento do Cen-
tro-Oeste e do Norte do Brasil, e de ter grande res-
ponsabilidade pela frente, seu mandato esteve pauta-
do na responsabilidade pública e na responsabilidade
com um desenvolvimento justo para o Brasil. Eu mes-
mo testemunhei o interesse por um amplo debate,
uma grande decisão favorável ao setor produtivo no
Brasil, no que diz respeito a qual o melhor caminho,
quando se discutia a situação dos produtos e dos ali-
mentos transgênicos. Também ouvi pronunciamento
marcante de V. Exª criticando o financiamento dos se-
tores produtivos do País e fazendo um alerta claro
para o papel equivocado, atrasado e injustificável de
uma reforma tributária que não sai, que se abate con-
tra o setor produtivo e as pessoas que trabalham, de
fato, neste País. Posso-lhe dizer que o seu reconheci-
mento ao trabalho do Senado Federal, do Parlamento
Brasileiro, é profundamente justo, correto e necessá-
rio. A imprensa, de um modo geral, faz um trabalho
fantástico de fiscalização, de denúncia e de tentar fa-
zer prevalecer um espírito e uma ação pública corre-
ta, verdadeira e ideal, mas muitas vezes é impiedosa
no sentido de valorizar aqueles que lutam mais de
doze horas por dia aqui e ajudam a construir o Brasil
tanto quanto qualquer operário que está no seu canti-
nho, fazendo seu trabalho. O seu pronunciamento
traz um reconhecimento e um gesto de respeito ao
Senado Federal. Acredito que, com a responsabilida-
de demonstrada aqui, V. Exª tenha um vasto horizon-
te pela frente. Poderá contribuir com o Centro-Oeste
e o Norte do Brasil e fazer com que possamos cons-
truir justiça social e desenvolvimento humano para a
nossa Região. Poderá reunir o papel do empresário
ético, moderno, ajustado ao desenvolvimento huma-
no, com o engrandecimento econômico das nossas
Regiões. Obrigado, pelo companheirismo, pela sua
parceria responsável e que o seu futuro nos aproxime.

O SR. BLAIRO MAGGI (Sem Partido – MT) –
Muito obrigado, nobre Senador Tião Viana, pessoa
que aprendi a admirar antes mesmo de aqui chegar,
acompanhando seu trabalho e seus pronunciamen-
tos pela TV Senado. Foi uma satisfação enorme po-
der trabalhar com V. Exª e, com certeza, por estarmos
também na mesma Região, certamente teremos a
oportunidade de fazer alguns trabalhos e promover
algumas discussões a respeito da Amazônia e das
coisas da nossa terra.

Muito obrigado, Senador, pela sua participação.

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

O SR. BLAIRO MAGGI (Sem Partido – MT) –
Concedo o aparte ao nobre Senador Lúcio Alcântara.

O Sr. Lúcio Alcântara (PSDB – CE) – Quero
apenas fazer coro com as vozes dos nossos Colegas
para destacar, no momento em que V. Exª se despede
do Senado, a sua atuação aqui e também o seu pro-
nunciamento na tarde de hoje. Sei que V. Exª é um
empresário muito bem sucedido, homem que atua na
área dos agro-negócios, na área dos transportes, e
que tem uma empresa próspera, a qual dirige com
muita eficiência. V. Exª aqui chegou, como afirmou, de
certa maneira carregado do preconceito que está per-
meando toda a sociedade a respeito do Legislativo e
da política, e, ao cabo de seu período de convivência
no Congresso, faz uma declaração como a que fez.
Isso não deixa de ser motivo para que registremos
esse fato e apenas lamentemos que poucos tenham a
oportunidade de, nesse convívio, reformular os con-
ceitos sobre a instituição e os seus integrantes, que,
como V. Exª bem disse, são homens simples, co-
muns, com as mesmas virtudes e defeitos, com as
mesmas qualidades e falhas que existem em todos os
homens da sociedade. A nossa função é nobre. Não
somos pessoas especiais, mas a função que exerce-
mos por delegação do povo, essa, sim, é das mais no-
bres, e o nosso desafio permanente é corresponder à
altitude dessa missão a que fomos guindados. Sei
que V. Exª não vai ficar por aqui, nessa passagem
pelo Senado, pois é um nome promissor para continu-
ar na vida pública. Certamente, vai dar uma grande
contribuição para o seu Estado, para a sociedade e
para melhorar a qualidade dos políticos brasileiros,
preocupando-se com a eficiência, com os custos e
com os resultados, enfim. V. Exª disse que seu depoi-
mento era singelo, mas nas coisas simples estão os
fatos mais importantes, como nesse seu depoimento
sobre o funcionamento do Congresso. Quero me con-
gratular com o seu pronunciamento e dizer que a sua
passagem por aqui foi motivo de satisfação pessoal
para todos que tivemos oportunidade de conviver
com V. Exª. Não vou repetir as contribuições que V.
Exª trouxe porque o Senador Tião Viana acabou de
mencionar algumas delas, que dizem respeito a sua
área mais específica de atuação. Fica aqui o nosso
abraço e, por que não dizer, o nosso até logo.

O SR. BLAIRO MAGGI (Sem Partido – MT) –
Muito obrigado, nobre Senador. As pessoas com que
convivemos aqui são simples, mas quando se vem
para cá, os amigos não ligam porque acham que nos
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incomodam, os que nos conhecem pouco acham que
somos muito importantes e nós, políticos, acabamos
por ficar um pouco isolados em Brasília. Portanto,
esta é a observação que faço e fiz neste pouco tempo.

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

O Sr. BLAIRO MAGGI (Sem Partido – MT) –
Concedo o aparte ao nobre Senador Ramez Tebet.

O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senador
Blairo Maggi, V. Exª falou em depoimento. Se eu
tivesse que prestar um depoimento sobre V. Exª e sua
passagem pelo Senado da República, eu não teria
dúvida alguma em sintetizá-lo, afirmando que V. Exª
honrou o seu Estado, esta Casa e o Poder Legislativo.
V. Exª somente fez amigos e vai deixar saudades. V.
Exª deixou sugestões a respeito dos grandes
problemas nacionais, principalmente daquele
problema que mais conhece, pois é um homem
voltado ao trabalho do campo e dedicado à
agricultura.V.Exª, que é, sem dúvida, um dos maiores
produtores deste País, revelou-se um homem
sensível, não somente à causa da agricultura, como
também às que dizem respeito à sociedade brasileira.
Somos vizinhos, vizinhos de fileira neste Plenário,
vizinhos de Estado. Mato Grosso e Mato Grosso do
Sul, apesar da divisão, ainda são irmãos; conservam
laços de amizade e de fraternidade de tal forma que o
que diz respeito à Mato Grosso atinge Mato Grosso
do Sul e vice-versa. Tenho plena convicção de que o
brilhantismo de V. Exª no Senado da República já o
credenciou, de modo que ninguém aqui vai lhe dizer
um adeus. O Senador Lúcio Alcântara tem razão: isto
é um “até breve”. Haveremos de nos encontrar nessa
mesma trincheira, porque acredito que V. Exª tomou
gosto pela coisa pública. V. Exª sentiu e sente como é
bom poder lutar pelas coisas do nosso povo, como é
bom procurar servir ao próximo. Senador Blairo
Maggi, V. Exª e o povo mato-grossense estão de
parabéns. A passagem de V. Exª por esta Casa serviu
para demonstrar que, em outras oportunidades, o
povo de Mato Grosso lhe fará justiça, conferindo-lhe
um novo mandato para que V. Exª possa prosseguir
na sua grande jornada em defesa não somente
daquele Estado, mas também do nosso País. Um
grande abraço desse seu Colega e vizinho, que pode
se dizer seu amigo. Lembro-me de uns versos de
Cecília Meireles, pois acredito que V. Exª não vai
partir, que dizem mais ou menos assim:

“Partir é morrer um pouco
para tudo que se ama e se adora,
deixa-se a alma pouco a pouco...”

V. Exª está indo, mas fica aqui uma grande
lembrança de V. Exª; fica conosco muito de sua alma

em favor do Senado, em favor do Poder Legislativo,
em favor do Brasil.

Um grande abraço em nome de Mato Grosso do
Sul.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Senador
Blairo Maggi, desculpe-me interromper V. Exª. Claro
que a Mesa não vai impedir que V. Exª ouça os
demais apartes, apenas apela aos aparteantes no
sentido de que as intervenções sejam breves, uma vez
que o tempo do orador já está esgotado em mais de 4
minutos.

O SR. BLAIRO MAGGI (Sem Partido – MT) –
Muito obrigado, Sr. Presidente.

Agradeço as palavras sempre incentivadoras e
amigas do Senador Ramez Tebet.

Muito obrigado, Senador.
O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PSB – RJ) –

Senador Blairo Maggi, permita-me V.Exª um aparte?
O SR. BLAIRO MAGGI (Sem Partido – MT) –

Concedo-lhe um aparte, Senador Roberto Saturnino.
O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PSB – RJ) –

Senador Blairo Maggi, quero, enfim, secundar todos
os que apartearam V. Exª neste momento de
despedida, dizendo que o convívio com V. Exª aqui só
trouxe enriquecimento e engrandecimento a todos
nós e a esta Casa, o Senado Federal. V. Exª é símbolo
daquilo que se costuma chamar representação das
classes produtoras. V. Exª é um autêntico
representante das classes produtoras no setor rural –
como nosso nobre Colega José Alencar é um
representante da indústria brasileira –, e a
contribuição e a colaboração de V. Exª trouxe-nos
luzes muito importantes. Eu mesmo me sinto devedor
a V. Exª do muito que aprendi com a sua experiência,
com a sua vivência concreta do dia-a-dia da produção
rural neste País. V. Exª representa exatamente o
empresário moderno, ético, eficaz, competente e que
enriquece nosso País, a nossa economia de forma
reconhecida por todos. Também quero deixar aqui o
meu abraço a V. Exª, desejando-lhe um breve
regresso. A presença de V. Exª nesta Casa é muito
importante, é muito interessante. Fica aqui esta
imagem, que V. Exª deixou, de seriedade, de
dignidade com que se comportou nesse breve tempo
em que aqui esteve. Registro os meus cumprimentos
e meus agradecimentos pelo que aprendi com V. Exª
e desejo-lhe um breve regresso.

O SR. BLAIRO MAGGI (Sem Partido – MT) –
Muito obrigado, Senador Roberto Saturnino, pelas
suas palavras.

O Sr. Nabor Júnior (PMDB – AC) – Permita-me
V. Exª um aparte?
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O SR. BLAIRO MAGGI (Sem Partido – MT) –
Concedo um aparte ao nobre Senador Nabor Júnior.

O Sr. Nabor Júnior (PMDB – AC) – Permite-me
V. Exª um aparte?

O SR. BLAIRO MAGGI (Sem Partido – MT) –
Concedo um aparte ao nobre Senador Nabor Júnior.

O Sr. Nabor Júnior (PMDB – AC) – Ilustre
Senador Blairo Maggi, no momento em que V. Exª se
despede do Senado Federal, cujos trabalhos
abrilhantou com seu talento e sua dignidade, durante
os cento e vinte dias de duração da licença concedida
ao Senador Jonas Pinheiro, quero apresentar-lhe os
mais calorosos cumprimentos pela brilhante atuação
nesta Casa, não só no Plenário, mas também nas
Comissões Técnicas.

V. Exª se revelou um Senador diligente,
estudioso, atuante e, sobretudo, interessado nas
soluções dos problemas do seu Estado e do Brasil. E,
por essa razão, quero comentar um fato, que passa
despercebido para grande parte da sociedade, hoje
enfatizado por V. Exª, com agudeza e bom senso: os
Senadores e Deputados Federais efetivamente
recebem uma baixa remuneração, em desacordo
com as altas e relevantes atribuições conferidas ao
Congresso Nacional.No entanto, muita gente imagina
que a sua participação no Orçamento Geral da União
represente números expressivos.

Visando esclarecer integralmente a questão,
tomei a iniciativa de fazer um levantamento da Lei de
Meios proposta pelo Presidente da República para o
próximo exercício fiscal. E constatei que as despesas
do Congresso Nacional no período vindouro não
passarão de 0,20%, sendo 0,11% com a Câmara dos
Deputados e 0,9% com o Senado Federal. Se
incluirmos no cálculo o Tribunal de Contas da União –
órgão auxiliar deste Poder – cuja despesa é estimada
em 0,04%, teremos todo o dispêndio do Legislativo na
casa de 0,24% do Orçamento.

Isso, sem qualquer possibilidade de
contestações, é irrelevante, num universo financeiro
que deve superar R$ 1 trilhão!

Temos aí, nobre Senador Blairo Maggi, o efetivo
custo da democracia, da liberdade institucional que
tem no Parlamento sua maior expressão.

Fico feliz em ver que essa realidade, tão
desconhecida e tão irracionalmente criticada pelos
que a ignoram, foi captada com sensibilidade e
espírito construtivo por V. Exª. Rogo que aceite este
aparte como uma contribuição ao seu brilhante
pronunciamento.

Parabéns por sua atuação. E sucesso, ao
retomar as atividades que o consagraram como um

dos mais legítimos e respeitados líderes da
comunidade mato-grossense!

O SR. BLAIRO MAGGI (Sem Partido – MT) –
Obrigado, nobre Senador Nabor Júnior.

O Sr. Ernandes Amorim (PPB – RO) –
Permite-me V. Exª um aparte?

O SR. BLAIRO MAGGI (Sem Partido – MT) –
Ouço agora aparte do Senador Ernandes Amorim.

O Sr. Ernandes Amorim (PPB – RO) – Nobre
Senador Blairo Maggi, ao chegar a esta Casa, V. Exª
trouxe os seus amigos. Certamente não o
conhecíamos ainda, mas agora, após esses 120 dias,
sabemos o quanto V. Exª é querido, o quanto é valioso
dentro e fora deste Casa. Durante esse período, muito
aprendemos, acompanhando o trabalho de V. Exª.
Hoje temos uma avaliação positiva do papel exercido
por V. Exª. Ainda mais: além do valor de V. Exª, a
importância da família Maggi para a Região Norte no
que se refere aos empreendimentos que
proporcionaram o desenvolvimento da região de
Mato Grosso, Rondônia e Amazonas. Sabemos que
V. Exª continuará Senador, pois temos certeza de seu
retorno à esta Casa. No entanto, conhecemos suas
pretensões de governar Mato Grosso. Caso o Estado
de V. Exª entenda que buscar um empresário para
dirigir os destinos do seu Estado é importante e
relevante, tenho certeza de que em seu próximo
pleito a governador V. Exª sairá vitorioso, V. Exª que é
um exemplo de empresário, de bom político e de bom
amigo. Certamente o eleitor será sábio escolhendo V.
Exª para governador de Mato Grosso. Sinceramente,
desejamos que V. Exª realize os seus sonhos.
Agradeço a V. Exª esse convívio sadio que tivemos, e
certamente continuaremos a tê-lo como empresários.
Ontem, ouvi o discurso de V. Exª a respeito da carga
tributária esdrúxula que os empresários pagam. O
setor alimentício paga mais de 34% de imposto.
Oxalá, mesmo com a sua ausência, haja
compreensão por parte dos nobres Pares para
aprovarmos um projeto da Reforma Tributária, onde a
área produtiva seja menos castigada, o que nos
beneficiará, para que possamos gerar mais
empregos! É esse o nosso desejo. Parabéns a V. Exª.
Com muitas saudades, despeço-me de V. Exª, neste
momento político, provisoriamente.

O SR. BLAIRO MAGGI (Sem Partido – MT) –
Muito obrigado, nobre Senador Ernandes Amorim.
Agradeço as suas palavras. V. Exª me saudou quando
cheguei e o faz agora na minha saída.

O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) –
Concede-me V. Exª um aparte?

O SR. BLAIRO MAGGI (Sem Partido – MT) –
Ouço V. Exª com prazer.
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O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) – Se-
nador Blairo Maggi, a sua passagem nesta Casa foi
muito importante. Um homem vindo do norte do Mato
Grosso, com uma vida vitoriosa na criação de rique-
zas e na promoção de desenvolvimento de toda uma
região – Mato Grosso, Rondônia, Amazonas –, em
plena juventude, demonstrou que este País tem jeito.
É necessário, pois, que aproveitemos as pessoas ca-
pazes, que seja possível a abertura de oportunida-
des, que se compreenda que este País tem pessoas
capacitadas a grandes realizações em todo o seu ter-
ritório. Não devemos aceitar a imposição de uma teo-
ria nova que defende que nós do Norte, do Nordeste e
do Centro-Oeste somos pessoas de segunda e terce-
ira classes. V. Exª participou efetivamente neste Se-
nado, mostrando um alto nível de conhecimento não
somente na sua atividade agrícola, trazendo ensina-
mentos valiosos sobre o que é a agricultura e a impor-
tância da soja neste País hoje e amanhã. A sua parti-
cipação em comissões, abordando temas econômi-
cos e sociais, demonstra que, se aproveitarmos a ju-
ventude do País e abandonarmos a mentalidade tec-
nocrata, este País será diferente. Parabéns. Fique
certo de que ninguém esquece o caminho da volta, e
V. Exª voltará, com certeza, brevemente aos quadros
políticos nacionais.

O SR. BLAIRO MAGGI (Sem Partido – MT) –
Muito obrigado, nobre Senador Gilberto Mestrinho,
pelas suas considerações.

O Sr. Agnelo Alves (PMDB – RN) – Conce-
de-me V. Exª um aparte?

O SR. BLAIRO MAGGI (Sem Partido – MT) –
Ouço V. Exª com prazer.

O Sr. Agnelo Alves (PMDB – RN) – A minha
convivência com V. Exª não chegou a ser pessoal.
Estou nesta Casa há 30 dias, tempo suficiente para
corroborar as palavras do nobre colega Jefferson Pé-
res, quando diz que V. Exª prima nesta Casa pelo
equilíbrio e pela independência. Fora do Senado, ima-
gina-se que a esta Casa pertencem pessoas mais ar-
rebatadas ou mais omissas. V. Exª, nesses 30 dias,
deu-me a impressão e a certeza de que não foi um
arrebatado, um exaltado nem tampouco um omisso.
V. Exª foi, realmente, independente e equilibrado, de
bom senso. Espero encontrar-me com V. Exª no futu-
ro, até mesmo para uma convivência pessoal, que
muito eu estimaria, pois não tivemos a oportunidade
de tê-la no Senado.

O SR. BLAIRO MAGGI (Sem Partido – MT) –
Muito obrigado, nobre Senador, pela sua participa-
ção.Com certeza, no futuro, teremos oportunidade de
conversar mais tranqüilamente.

O Sr. Leomar Quintanilha (PPB – TO) – Con-
cede-me V. Exª um aparte?

O SR. BLAIRO MAGGI (Sem Partido – MT) –
Ouço V. Exª com prazer.

O Sr. Leomar Quintanilha (PPB – TO) – Nobre
Senador Blairo Maggi, no período em que convive-
mos nesta Casa, intensa e participativamente, V. Exª
demonstrou ser um homem de múltiplas aptidões.
Dentre elas, destacaria a sua forte aptidão para as li-
des empresariais. Homem corajoso, intimorato, pron-
to para enfrentar desafios, houve-se com muito su-
cesso em umas das atividades econômicas mais no-
bres e arriscadas que conhecemos, a agricultura. Ali,
V. Exª amealhou muitos conhecimentos e os trouxe
para esta Casa. V. Exª se embrenhou em outra ativi-
dade de risco, procurando mudar a matriz de trans-
porte no País, buscando fazer com que o seu Estado
mediterrâneo, interiorano, como o meu, com dificulda-
des homéricas para colocar o esforço da sua gente
em quaisquer mercados, havendo-se com muita com-
petência na instalação de uma que certamente será
uma das mais importantes hidrovias deste País. Mas
V. Exª se houve também para as lides públicas. V. Exª
demonstrou ser um homem muito preocupado com o
desenvolvimento do seu Estado e do seu País. V. Exª
demonstrou, nesse período em que nos privilegiou
com a sua companhia, ser um homem sensível ao so-
frimento impingido à população pelas mazelas sociais
que assistimos. Ficamos orgulhosos de tê-lo como
colega, companheiro, nessa luta que travamos, e es-
peramos que a amizade e a contribuição de V. Exª se
prolonguem, para que possamos, seguindo o seu
exemplo, ajudá-lo nessa luta extraordinária, nessa
busca incessante de melhoria da qualidade de vida
do povo brasileiro e de sucesso e desenvolvimento
para o seu Estado e para o Brasil.

O SR. BLAIRO MAGGI (Sem Partido – MT) –
Muito obrigado, nobre Senador Leomar Quintanilha.
Realmente foi uma honra muito grande estar no Se-
nado e compartilhar esses temas tão importantes de-
senvolvidos na Casa.

Sr. Presidente, deixo nesta Casa oito projetos,
sugestões que ficarão para o Senado e, posterior-
mente, para as comissões e para o plenário, para que
sejam debatidas. Espero que os colegas Senadores
possam, nesse período de avaliação dos projetos que
deixei, olhar com carinho, lembrando das minhas su-
gestões e palavras. Trata-se de projetos importantes
para o desenvolvimento da agricultura e do Brasil
como um todo.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Permita-me
V. Exª um aparte?
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Senador
Pedro Simon, estendo a V. Exª o apelo que fiz aos de-
mais no sentido da brevidade, visto que o tempo do
orador está esgotado há precisamente 20 minutos.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – O tempo do
orador lamentavelmente está esgotado porque S. Exª
nos vai abandonar. Mas, enquanto estiver aqui, se de-
pender de nós, ele poderá falar durante o tempo que
quiser. Apesar de todo o carinho e respeito que tenho
pelo titular, tive uma grande admiração e alegria em
conhecer V. Exª. Seus familiares, meus colegas de
Caxias do Sul, foram para Mato Grosso e Paraná, for-
mando essa representação fantástica. A história de
seus antecedentes será escrita como talvez a mais
bonita deste País. Fala-se tanto dos bandeirantes,
que saíram de São Paulo em busca de esmeralda, de
aventura. Fala-se também dos gaúchos que saíram
do Rio Grande do Sul e foram para Santa Catarina e
Paraná; e dos catarinenses e paranaenses que fize-
ram essa revolução fantástica em nosso País, indo
para Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão,
Bahia, Amazonas, Rondônia, Roraima, Acre e explo-
dindo em desenvolvimento. V. Exª é fruto exatamente
desses pioneiros e dos seus descendentes. O rei da
soja, o grande produtor, o homem que venceu, since-
ramente V. Exª nos deixou uma imagem de seriedade,
competência, conhecimento, de quem realmente
sabe do que fala, da resposta que o Brasil deve dar e
daquele Brasil que pode ser, se realmente acreditar-
mos em pessoas como V. Exª. Os Maggi devem se
multiplicar por milhares, porque essa competência
que V. Exª tem, essa vitória que tem, esse seu objeti-
vo alcançado poderia ser o de milhares e milhares de
brasileiros, e este poderia ser um outro Brasil, mais
forte, mais pujante, com uma agricultura fértil, produ-
zindo não 100, mas 200, 300, 400 milhões de tonela-
das de grãos, que é a capacidade deste País. V. Exª é
um grande orgulho. E fico satisfeito porque tomei co-
nhecimento, pela imprensa, que V. Exª pegou gosto
pela política. A sua passagem por esta Casa animou
V. Exª, animou, principalmente, aos seus coestadua-
nos que, hoje, já falam na sua candidatura ao Gover-
no, ou ao Senado em caráter permanente. Será uma
honra muito grande. E eu que tenho mais sete anos
de mandato, vou esperar a volta definitiva de V. Exª
num grande mandato e, de certa forma – que me per-
doe Mato Grosso –, aumentando a nossa representa-
ção do Sul, pelo menos, numericamente, no coração.
Receba, pois, a minha satisfação, a minha alegria mu-
ito grande e a honra de tê-lo conhecido. Como é bom,
passados tantos anos, vermos um filho de um amigo
nessa posição de V. Exª, um vitorioso, um grande

exemplo para este País. Muito obrigado pela sua
companhia durante esses dias, prezado Senador.

O SR. BLAIRO MAGGI (Sem Partido – MT) –
Muito obrigado, Senador Pedro Simon. Realmente foi
uma honra muito grande poder compartilhar esse
tempo com V. Exª no Senado Federal. Quando da mi-
nha posse no Senado Federal, minha mãe, que veio
prestigiar e assistir, disse-me: “Meu filho, de repente,
estou vendo o Senador Pedro Simon tão pertinho, coi-
sa que eu jamais imaginei que poderia acontecer”.
Portanto, volto a insistir: os Senadores e as pessoas
que estão aqui são tão simples quanto aquelas que
estão lá fora também.

O Sr. Álvaro Dias (PSDB – PR) – Permite-me V.
Exª um aparte, nobre Senador Blairo Maggi?

O SR. BLAIRO MAGGI (Sem Partido – MT) –
Pois não, Senador.

O Sr. Álvaro Dias (PSDB – PR) – Serei rápido.
Agradeço desde já a deferência do Presidente ao me
permitir este aparte para falar em nome do Paraná, já
que nós o consideramos também um representante
daquele Estado. V. Exª tem a honra e a felicidade de
poder representar mais de um Estado – o Senador
Pedro Simon afirma serem três Estados. O vínculo de
V. Exª, de sua família, de seu pai André Maggi com o
Paraná é de muita força, principalmente uma presen-
ça marcante de realizações incríveis de exemplarida-
de no setor produtivo. É nosso desejo, portanto, que
esse curto mandato, mas profícuo, exercido com mui-
ta competência e autoridade por V. Exª, possa se pro-
longar futuramente. Que V. Exª possa realmente ser
feliz no seu projeto político, no seu Estado e esteja
onde estiver estará sempre com muita competência,
representando a sua gente. Se o destino determinar
que deve voltar a esta Casa, certamente o fará com a
mesma competência desses dias, e se o destino dele-
gar outra missão, que seja o governo do seu Estado,
da mesma forma. De qualquer maneira, queremos
manifestar o nosso sincero testemunho de que seu
curto mandato nesta Casa foi exemplar. Parabéns,
Senador.

O SR. BLAIRO MAGGI (Sem Partido – MT) –
Muito obrigado, nobre Senador Álvaro Dias.

O Sr. Antero Paes de Barros (PSDB – MT) –
Permite-me V. Exª um aparte?

O SR. BLAIRO MAGGI (Sem Partido – MT) – Sr.
Presidente, V. Exª me permite ouvir meu colega de
Estado? Prometo que nos próximos dois, três anos
não falarei mais desta tribuna.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª é
bem-vindo a esta Casa.
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O SR. BLAIRO MAGGI (Sem Partido – MT) –
Obrigado.

Concedo o aparte ao Senador Antero Paes de
Barros.

O SR. Antero Paes de Barros (PSDB – MT) –
Senador Blairo Maggi, eu gostaria de cumprimentá-lo.
Preciso dar o testemunho que conheci a sua família e
as suas atividades mais porque tomo conhecimento
dos agronegócios de Mato Grosso, sei da sua impor-
tância empresarial para o nosso Estado. E ao tempo
em que o felicito pelo período que esteve aqui nesta
Casa, quero render as homenagens ao Senador Jo-
nas Pinheiro, que foi quem propiciou essa possibilida-
de do exercício do mandato – que esperamos V. Exª
tenha gostado. Quero deixar claro e evidente a nossa
satisfação de poder conviver com V. Exª. Pudemos
sentir, nessa convivência curta, a sua sinceridade, a
sua transparência, a sua forma realmente independente
de analisar os assuntos que dizem respeito ao Brasil e a
Mato Grosso. E várias vezes recorri aos conhecimentos
de V. Exª na área da agricultura para que nos posicio-
nássemos na defesa dos interesses do nosso Estado.
Parabéns a V. Exª. Tenho certeza de que Mato Grosso,
que tinha um bom empresário, com a sua presença
nesta Casa, consolidou um político de futuro realmente
muito promissor. Parabéns a V. Exª.

O SR. BLAIRO MAGGI (Sem Partido – MT) –
Muito obrigado, nobre Senador Antero Paes de Bar-
ros. Estamos realmente em Mato Grosso para trans-
formá-lo num grande Estado ou no melhor Estado da
Federação, para se viver, para se ganhar dinheiro,
para produzir e progredir.

Antes de finalizar, quero também agradecer, de
todo o coração, ao nobre Senador Jonas Pinheiro a
oportunidade que me conferiu ao me convidar para
ser o seu suplente nas eleições de 1994.

Senador Jonas Pinheiro, foi uma honra muito
grande estar com V. Exª disputando essa eleição. É
uma honra muito grande estar aqui lhe representan-
do, substituindo-o no Senado Federal nesses 121
dias. Espero que V. Exª tenha um final de mandato ex-
tremamente profícuo e produtivo, que é o que Mato
Grosso precisa, é o que Mato Grosso quer. Muito obri-
gado, nobre Senador. Eu havia convidado V. Exª para
assistir a minha última sessão, já que havia assistido
a primeira, e V. Exª disse: “Não, eu não vou porque é
muito triste”. Mas tenho certeza absoluta de que lá do
gabinete V. Exª não se conteve e veio até aqui para
participar desta sessão. Senador, um abraço e muito
obrigado.

Muito obrigado a todos os Senhores pela com-
panhia, compreensão e amizade que adquiri aqui
neste período.

Sr. Presidente, muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Senador
Blairo Maggi, a Presidência tem certeza de que inter-
preta o pensamento de toda a Casa, diante das mani-
festações que ouviu de representantes de todas as
tendências e de todos os partidos, na homenagem
que lhe presta, neste momento, ao afirmar duas coi-
sas: primeiro, que V. Exª honrou o Senado Federal e a
cadeira que ocupou durante esses quatro meses; e
segundo, que embora gostássemos todos de continu-
ar a contar com a companhia de V. Exª, não deixamos
de registrar, com alegria, a volta, com saúde, ao nos-
so convívio, do nosso querido colega e companheiro,
Senador Jonas Pinheiro, a quem a Mesa também dá
as boas-vindas nesta tarde.

Muito obrigado e meus parabéns a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Prorrogo
por 15 minutos a Hora do Expediente.

Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito
para comunicação inadiável, Senador Eduardo Su-
plicy, por cinco minutos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) –
Sr.Presidente, Senador Geraldo Melo, Srªs e Srs.Sena-
dores, ocorreu fato inusitado que diz respeito à liberda-
de de expressão e à liberdade de imprensa, fato que,
acredito, deve ser objeto da nossa reflexão.

Na semana passada, o jornalista Valdeci Rodri-
gues, conhecido de todos nós por ser um dos melho-
res jornalistas que cobrem os trabalhos do Congresso
Nacional na Rádio CBN, entrevistou um ruralista, um
pequeno produtor rural, o Sr. Celso Guaíra. Nesse
diálogo, o Sr. Celso informou que os pequenos produ-
tores têm tido enorme dificuldade para conseguir
acesso a crédito no Banco do Brasil e que, segundo
seu conhecimento, grandes produtores rurais conse-
guiam obter empréstimos a taxas mais razoáveis do
que as obtidas em outras instituições financeiras, po-
rém pagando contribuições, propinas aos gerentes do
sistema financeiro do Banco do Brasil.

Essa declaração foi, repetidas vezes, colocada
no ar pela Rádio CBN. Acontece que o responsável
pela assessoria de imprensa do Banco do Brasil –
pelo menos um dos responsáveis – telefonou ao re-
pórter para reclamar da matéria. O jornalista Valdeci
Rodrigues, consciente de sua missão profissional, re-
solveu dar publicidade aos diálogos com esse asses-
sor de imprensa do Banco do Brasil, nos quais este úl-
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timo fazia ameaças a ele para conseguir que ele pa-
rasse de divulgar a referida entrevista.

Valdeci Rodrigues achou tão estranho o procedi-
mento do assessor de imprensa do Banco do Brasil,
que resolveu torná-lo público. Depois de ter conversado
sobre o assunto com os responsáveis pelo jornalismo
da Rádio CBN – portanto, conscientes estavam os res-
ponsáveis pelo jornalista –, mais de uma vez, ao vivo,
como um bom jornalista, divulgou aquela ameaça.

Pois eis, Sr. Presidente, que, surpreendente-
mente, a pressão exercida pelo Banco do Brasil junto
à emissora – a Rádio CBN é uma das emissoras da
Rede Globo –, provocou a demissão do jornalista Val-
deci Rodrigues.

Ora, Sr. Presidente, estamos aqui exortando os
responsáveis pela Rádio CBN a refletirem a respeito
dessa atitude e, da mesma forma, o presidente do Ban-
co do Brasil, a direção do Banco do Brasil. Também o
Ministro da Fazenda, Pedro Malan, que é o responsável
direto pelo Banco do Brasil, deve meditar a respeito do
procedimento adotado, que, certamente, conflita com
os ideais de defesa da liberdade de expressão, de defe-
sa da ética jornalística. Tenho a convicção de que o pró-
prio Presidente Fernando Henrique Cardoso, que ao
longo de sua vida defendeu a liberdade de expressão e
o bom trabalho jornalístico, estará hoje dizendo ao Mi-
nistro da Fazenda Pedro Malan e ao presidente do Ban-
co do Brasil que modifiquem essa decisão e que, inclu-
sive, digam aos responsáveis pela Rádio CBN que pre-
cisam reverter a demissão do referido jornalista. Seria
próprio, Sr. Presidente, que a Rádio CBN voltasse a
contratar o jornalista Valdeci Rodrigues.

Sou um ouvinte diário da Rádio CBN, admirador
dos trabalhos excepcionais de cobertura dos fatos
jornalísticos a cada instante. Conheço muito bem os
slogans da Rádio CBN, entre eles “a rádio que só toca
notícia”. Falo aqui como amigo e colaborador da Rá-
dio CBN. Ainda ontem fui entrevistado ao vivo pelo
jornalista Hermano Henning.

Deixo aqui, portanto, o apelo aos responsáveis
pela direção da Rádio CBN para melhor refletirem a
respeito desse fato.

Sr. Presidente, solicito seja transcrita nos anais
do Senado a nota oficial do Sindicato dos Jornalistas
Profissionais do Distrito Federal para que haja uma
melhor reflexão sobre como corrigir esse atentado à
liberdade de expressão no Brasil.

SEGUE DOCUMENTO A QUE SE
REFERE O SR. SENADOR EDUARDO
SUPLICY EM SEU PRONUNCIAMENTO
(NOTA OFICIAL DO SINDICATO DOS
JORNALISTAS DO DF)

SINDICATO DOS JORNALISTAS
PROFISSIONAIS DO DISTRITO FEDERAL

NOTA OFICIAL

A Diretoria do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do
Distrito Federal expressa a sua indignação diante da demissão
do repórter Valdeci Rodrigues, pela rede de radiojornalismo CBN
de Brasília, e considera a medida um atentado à liberdade de ex-
pressão, garantida pela Constituição da República, como também
um desacato ao Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, uma
vez que o jornalista estava apenas exercendo a sua função de in-
formar.

A Diretoria do SJP – DF lamenta que, em pleno regime de-
mocrático, o repórter tenha sido demitido depois de entrevistar,
durante manifestação de ruralistas em Brasília, o produtor Celso
Guaíra, que denunciou a existência de um esquema de corrup-
ção, em Goiás, envolvendo gerentes do Banco do Brasil e empre-
sários rurais.

O SJP – DF estranha que a CBN tenha aprovado a maté-
ria e sua repercussão junto ao meio político, tanto que a divulgou
por 3 dias seguidos – de domingo a terça-feira –, e, depois, demi-
tiu o profissional.

Por estranha coincidência, a Assessoria de Imprensa do
Banco do Brasil telefonou ao repórter, por diversas vezes, para
reclamar da matéria. Valdeci, entretanto, consciente da sua mis-
são profissional, divulgou também as conversas que manteve
com o representante da Assessoria do BB. O repórter procurou o
sindicato e confirmou não ter cedido às pressões para suspender
a divulgação das denúncias.

A Diretoria do SJP – DF decidiu pedir explicações à CBN e
ao Banco do Brasil, para verificar se houve vinculação da denún-
cia à demissão do jornalista. Como Valdeci cobria a área política,
credenciado junto à Câmara dos Deputados, a Diretoria do SJP –
DF pediu audiência ao Presidente da Casa, Michel Temer, mar-
cada para quarta-feira (dia 1º de setembro), às 10 horas.

Brasília, 27 de agosto de 1999. – A Diretoria.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
será atendido, na forma do Regimento.

Tem a palavra, por cinco minutos, por permuta
com o Senador Moreira Mendes, o Senador Lúcio
Alcântara, que fará uma comunicação inadiável.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, todos esta-
mos acompanhando o debate que se trava no País
sobre os rumos da economia. Há um anseio generali-
zado de que o País cresça, torne a sua economia
mais dinâmica, crie novos postos de trabalho, enfim,
de que o País encontre um rumo de desenvolvimento
que permita a realização do seu destino de grande
nação.

Nós, do PSDB, não estamos indiferentes a esse
debate, a essa discussão. Sabemos – e não podemos
deixar de afirmar isso – que a estabilidade da econo-
mia, quer dizer, o controle da inflação, é um
pré-requisito essencial para que se alcance esse
crescimento, para que se alcance esse desenvolvi-
mento. Não podemos, em nome do desenvolvimento,
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querer que voltem os tempos duros, difíceis, da eleva-
ção quase que diária dos preços. São memórias re-
centes que não podemos esquecer de nenhuma forma.

Esperamos que o conjunto de projetos, de inici-
ativas que o Presidente da República, o Presidente
Fernando Henrique Cardoso, lançou ontem no Palá-
cio do Planalto seja um sinal da retomada desse pro-
cesso de desenvolvimento.

O Brasil quer se inserir na economia internacio-
nal. O Brasil quer a abertura comercial para negociar
com todos os países. A própria população brasileira
tem consciência, hoje, da necessidade de manter a
sua economia equilibrada, de combater o déficit públi-
co e de controlar a inflação, mas o Brasil tem um des-
tino que não pode ser o de um pequeno país, o de um
país que tem uma economia quase que virtual e que é
uma mera peça em todo esse processo internacional.

Por isso, devemos saudar o lançamento do Pro-
grama Avança Brasil, que é o Plano Plurianual de
Investimentos, como um aceno da retomada do pro-
cesso de desenvolvimento.

Dentro do PSDB, essa discussão também está
se dando de maneira muito viva. Recentemente, o
Governador Tasso Jereissati deu uma longa entrevis-
ta no jornal Folha de S.Paulo na qual ele mostrou os
inconvenientes desse modelo que estamos vivendo e
apontou os diferentes problemas que o modelo acar-
retou para o País, mas sem negar a necessidade de
controlar a inflação e manter a economia equilibrada.
Ao lado desses comentários, num acesso de sinceri-
dade – característica de sua personalidade –, disse o
seguinte: “Eu não sei o que se pode colocar no lugar
disso, mas estou certo de que isso não serve para o
Brasil”.

Os próprios bancos internacionais, as agências
internacionais de desenvolvimento já começam, de
certa maneira, a reconsiderar esse receituário, distri-
buído como uma poção miraculosa para os diferentes
países, para as diferentes economias do mundo, e
que está apresentando problemas, inclusive políticos,
uma vez que são problemas sociais que perturbam a
Nação e que chegam a provocar grandes movimentos
de massa, como a manifestação que tivemos em Bra-
sília, na semana passada.

Para não fugir do debate, entre outras iniciati-
vas, o PSDB, através de seu Instituto de Estudos Polí-
ticos Teotônio Vilela, que tenho a honra de presidir,
estará promovendo um debate, amanhã, que deve
contar com a presença do Ministro Pedro Malan, do
Ministro do Desenvolvimento, Clóvis Carvalho, de
grandes economistas e cientistas políticos como Gil-
berto Dupas, João Paulo dos Reis Velloso, Dionísio

Carneiro, Aspásia Camargo, Paulo Haddad, para dis-
cutir quais são os limites, as margens de manobra
que temos para, sem renegar a necessidade de man-
ter a economia equilibrada e a inflação sob controle,
retomar o desenvolvimento, qual é a chance real que
temos de fazer isso.

O político, de certa maneira, é um filho da retóri-
ca e, ao mesmo tempo, uma vítima dela, porque é
com o discurso que ele pode vir a ser vitorioso – quan-
do me refiro a discurso, refiro-me ao discurso que
contém idéias e do qual são pinçadas palavras de or-
dem, slogans. No entanto, o político também é prisio-
neiro desses slogans, porque muitas vezes ele soço-
bra, ele perde a credibilidade e o apoio da população.
O que precisamos saber, portanto, é até que ponto
isso que nos encanta a todos – a necessidade de re-
tomar o processo de desenvolvimento – é compatível
com a obrigatoriedade de manter a inflação e a eco-
nomia sob controle.

Esta é a pergunta que se faz: no plano real, qual
é a chance que temos de fazer isso? Estamos promo-
vendo esse seminário por esse motivo, ou seja, para
travarmos uma discussão não só política, mas tam-
bém técnica e acadêmica, que nos indique claramen-
te quais são os caminhos que temos para realizar
essa grande esperança do povo brasileiro, o cresci-
mento e o desenvolvimento, que significa mais saúde,
mais educação, mais estradas, mais produção e mais
empregos. A economia não tem sentido se não existir
sobretudo para isso, ou seja, para permitir a criação
de postos de trabalho, para permitir que o homem
produza e, produzindo, possa viver com dignidade e
criar a sua família.

Era essa a comunicação que gostaríamos fazer,
Sr. Presidente, para mostrar que estamos responsa-
velmente preocupados com essa questão, buscando
caminhos que permitam conciliar o equilíbrio econô-
mico com o crescimento e o desenvolvimento.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Para
uma comunicação inadiável, por cinco minutos, con-
cedo a palavra o Senador Moreira Mendes.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Para
uma comunicação inadiável.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, quero registrar da tribuna desta Casa
evento realizado nos dias 30 e 31 de agosto próximo
passado na cidade de São Paulo, da mais alta impor-
tância e relevância para o desenvolvimento do turis-
mo no País. Trata-se da realização do 12o Congresso
Internacional de Gastronomia, Hospedagem e Turis-
mo, patrocinado pela CNTur, Confederação Nacional
do Turismo, e pela Abresi, Associação Brasileira de
Gastronomia, Hospedagem e Turismo.
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O evento contou com a presença do eminente
Governador do Estado de São Paulo, Mário Covas, e
com significativo número de deputados federais inte-
grantes da Frente Parlamentar do Turismo, liderados
pela eminente Deputada Federal Nair Xavier Lobo,
que a preside. Registro, também, naquele evento,
além da minha presença, a do eminente Senador por
São Paulo Romeu Tuma.

É importante ressaltar, Sr. Presidente, que o
evento em questão teve o seu início com a inaugura-
ção da sede própria da CNTur, em São Paulo, que
desde segunda-feira passada funciona no Edifício
Casa do Turismo, fato que marca definitivamente a ir-
reversibilidade do reconhecimento daquela Confede-
ração como legítima representante do trade do turis-
mo nacional. Ali foi dado o nosso grito de guerra para
o reconhecimento definitivo da CNTur junto ao Minis-
tério do Trabalho como legítima representante sindi-
cal e patronal do segmento.

Referido Congresso, que teve como tema princi-
pal o Turismo Econômico e Social no 3º Milênio, con-
tou, também, com a participação de diversas autori-
dades internacionais, representantes de países que
compõem o Mercosul, além dos Estados Unidos, Por-
tugal, Espanha, entre outros.

Esse Congresso, Sr. Presidente, com certeza
atingiu suas metas, tendo dado oportunidade à indús-
tria do turismo nacional de debater temas fundamen-
tais para o desenvolvimento do setor, com o compro-
misso não só econômico, mas também social, com a
geração de empregos, pois, como afirmou o Presi-
dente daquela Confederação, Nelson de Abreu Pinto:
“Não se pode vislumbrar uma sociedade próspera
sem solucionar questões como o desemprego, garan-
tindo melhor qualidade de vida aos seus cidadãos”.

E é exatamente isso, Sr. Presidente, o que pro-
porciona a indústria do turismo no País: geração rápi-
da de emprego e agregação de renda sem grandes
investimentos do setor público e sem exigência de
grandes investimentos na formação de mão-de-obra,
pois a preparação dessa mão-de-obra é rápida e ba-
rata.

Basta apenas que nossas autoridades federais,
estaduais e municipais tenham vontade política de fa-
zer do turismo, neste País, a grande alavanca para o
nosso desenvolvimento no próximo século. Razão por
que eu, que já tantas vezes usei desta tribuna para fa-
lar sobre este tema, volto a fazê-lo nesta tarde, desta
feita para parabenizar Nelson de Abreu Pinto, Presi-
dente da CNTur e da Abresi, assim como Michel Tuma
Ness, Presidente da Fenactur e Vice-Presidente da
CNTur, e todos os demais integrantes das entidades

referidas pela realização de tão importante conclave
internacional sobre o turismo.

Durante o discurso do Sr. Moreira
Mendes, 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) – Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 53, DE 1999

(Votação nominal)

Terceiro e último dia de discussão, em
2º turno, da Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 53, de 1999 (nº 626/98, na Casa
de origem), de iniciativa do Presidente da
República, que altera os arts. 12, 52, 84, 91,
102 e 105 da Constituição Federal. (Criação
do Ministério da Defesa), tendo

Parecer favorável, sob nº 467, de
1999, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator: Senador Romeu
Tuma, Relator ad hoc: Senador Bernardo
Cabral.

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 363 do Regimento Inter-
no, transcorre hoje a terceira e última sessão de dis-
cussão, em segundo turno, da matéria. Esclarece,
ainda, que poderão ser oferecidas emendas que
não envolvam o mérito.

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

discussão.
Em votação a proposta em segundo turno.
A Mesa solicita às Srªs e aos Srs. Senadores

que ocupem os seus lugares.
As Srªs e os Srs.Senadores já podem votar. (Pa-

usa.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Peço aos Srs. Senadores que estão em ou-
tras dependências da Casa que venham ao plenário
votar. (Pausa.)

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – A Li-
derança do Bloco encaminha o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – O Bloco vota “sim”.

(Procede-se a votação.)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Votaram SIM 59 Srs. Senadores. Não houve
votos contrários.

Houve duas abstenções.
Total: 61 votos.
Aprovada.
A matéria vai à Comissão de Constituição,

Justiça e Cidadania para a redação final.
Sobre a mesa, Parecer da Comissão de

Constituição, Justiça e Cidadania oferecendo a
redação final, que será lida pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA

PARECER Nº 584, DE 1999

Redação final da Proposta de
Emenda à Constituição nº 53, de 1999 (nº
626, de 1998, na Câmara dos Deputados).

A Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania apresenta a redação final da Proposta de
Emenda à Constituição nº 53, de 1999 (nº 626, de
1998, na Câmara dos Deputados), que altera os arts.
12, 52, 84, 91, 102 e 105 da Constituição Federal
(Criação do Ministério da Defesa).

Sala de Reuniões da Comissão, 1º de setembro
de 1999. – José Agripino, Presidente – Romeu
Tuma, Relator – Ney Suassuna – Edison Lobão –
Maria do Carmo Alves – Moreira Mendes – Almir
Lando – José Fogaça – Bernardo Cabral –
Jefferson Peres – José Edurado Dutra.

ANEXO AO PARECER Nº 584, DE 1999
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº, DE 1999

Altera os arts. 12, 52, 84, 91, 102 e
105 da Constituição Federal (criação do
Ministério da Defesa).

As Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda
ao texto constitucional:

Art. 1º Os arts. 12, 52, 84, 91, 102 e 105 da
Constituição Federal, passam a vigorar com as
seguintes alterações:

“Art. 12. ................................................
..............................................................
§ 3º ......................................................"
“VII – de Ministro de Estado da Defesa.”
“............................................................”
“Art. 52. ...............................................”

“I – processar e julgar o Presidente e o
Vice-Presidente da República nos crimes de
responsabilidade, bem como os Ministros de
Estado e os Comandantes da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica nos crimes da
mesma natureza conexos com aqueles;"
(NR)

“............................................................”
“Art. 84. ................................................
............................................................."
“XIII – exercer o comando supremo das

Forças Armadas, nomear os Comandantes da
Marinha, do Exército e da Aeronáutica,
promover seus oficiais-generais e nomeá-los
para os cargos que lhes são privativos;” (NR)

“............................................................”
“Art. 91. ................................................
............................................................."
“V – o Ministro de Estado da Defesa;” (NR)
“............................................................”
“VIII – os Comandantes da Marinha,

do Exército e da Aeronáutica.”
“............................................................”
“Art. 102. ..............................................
I – ........................................................
...................................................."
“c) nas infrações penais comuns e nos

crimes de responsabilidade, os Ministros de
Estado e os Comandantes da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica, ressalvado o
disposto no art. 52, I, os membros dos
Tribunais Superiores, os do Tribunal de
Contas da União e os chefes de missão
diplomática de caráter permanente;” (NR)

“............................................................”
“Art. 105. ..............................................
I – ........................................................"
“b) os mandados de segurança e os

habeas data contra ato de Ministro de
Estado, dos Comandantes da Marinha do
Exército e da Aeronáutica ou do próprio
Tribunal;” (NR)

“c) os habeas corpus, quando o
coator ou paciente for qualquer das pessoas
mencionadas na alínea a, ou quando o
coator for tribunal sujeito à sua jurisdição,
Ministro de Estado ou Comandante da
Marinha, do Exército ou da Aeronáutica,
ressalvada a competência da Justiça
Eleitoral;” (NR)

“............................................................”

Art. 2º Esta emenda constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Em discussão o parecer.

Não havendo quem peça a palavra, encerrada a
discussão.

Em votação a Redação Final (Pausa.)
As Sras. e os Srs. Senadores que a aprovam

permaneçam com se encontram (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai a promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – A Presidência convoca sessão do Congresso
Nacional a realizar-se amanhã, às 12 horas, neste
plenário, destinada à promulgação da Emenda Cons-
titucional nº 23, de 1999.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Item 2:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 14, DE 1995

(Votação nominal)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 14, de 1995 (nº

400/94, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outor-
gada à Rádio Televisão Vanguarda Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão) na cidade de
Cornélio Procópio, Estado do Paraná, tendo

Parecer favorável, sob nº 283, de
1999, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Álvaro Dias, com abstenções do
Senador Pedro Simon e da Senadora Mari-
na Silva.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
A Presidência esclarece ao Plenário que de

acordo com o art. 223, §§ 1º a 3º, da Constituição Fe-
deral, a matéria depende, para sua aprovação, do
voto favorável de dois quintos da composição da
Casa, devendo a votação ser feita pelo processo ele-
trônico.

Em votação.
As Sr.as e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Votaram Sim 48 Srs. Senadores, e Não, 1.

Houve 7 abstenções.
Total: 56 votos.
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a

redação final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos

Magalhães) – 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 585, DE 1999
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 14, de 1995 (nº 400, de
1994, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 14, de 1995 (nº
400, de 1994, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Televisão Vanguarda Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão)
na cidade de Cornélio Procópio, Estado do Paraná.

Sala de Reuniões da Comissão, 1º de setembro
de 1999. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente –
Geraldo Melo, Relator – Casildo Maldener – Carlos
Patrocínio.

ANEXO AO PARECER Nº 585, DE 1999

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº         DE 1999

Aprova o ato que renova a
concessão outorgada a “Rádio Televisão
Vanguarda Ltda.” para explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens
(televisão) na cidade de Cornélio
Procópio, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o

decreto de 30 de julho de 1992, que renova, por
quinze anos, a partir de 11 de maio de 1992, a
concessão outorgada a “Rádio Televisão Vanguarda
Ltda.” para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão)
na cidade de Cornélio Procópio, Estado do Paraná.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Em discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.
As Sr.as e os Srs. Senadores que a aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos

Magalhães) – Item 3:

Votação, em turno suplementar, do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei
da Câmara nº 55, de 1996, de iniciativa do
Presidente da República (nº 4.004/93, na
Casa de origem), que torna obrigatória a
inclusão do ensino da língua espanhola nos
currículos plenos dos estabelecimentos de
ensino de 1º e 2º graus, tendo

Pareceres sob nºs:
– 478, de 1998, da Comissão Diretora,

Relator: Senador Ronaldo Cunha Lima,
oferecendo a redação do vencido; e

– 232, de 1999, da Comissão de
Educação (sobre a Emenda nº 1, de
Plenário), Relator: Senador Roberto
Saturnino, favorável.

Passa-se à votação do substitutivo, em turno
suplementar.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT –
RS) – Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar
a votação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Com a palavra a Senadora Emilia
Fernandes.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT –
RS. Para encaminhar a votação. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
serei breve, mas entendo que é importante
resgatarmos neste momento um pouco da história
desse projeto. Oriundo do Poder Executivo, chegou à
Câmara dos Deputados, onde tramitou, foi aprovado
e veio a esta Casa, propondo a obrigatoriedade da
inclusão do ensino da língua espanhola nos
currículos plenos dos estabelecimentos de ensino de
1º e 2º graus. Veja que é um projeto anterior à Lei de
Diretrizes e Bases da Educação e usa ainda a
terminologia da época.

Chegando ao Senado da República, tramitou
em conjunto com um outro projeto, uma vez que am-
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bos versavam sobre o mesmo tema. Na
oportunidade, ressaltamos a importância desse
projeto. E, cada vez mais, temos consciência de que,
independentemente de todos os problemas e
dificuldades por que passa o Mercosul, há
necessidade de adaptarmos e colocarmos a nossa
sociedade, assim como as de outros países, em
consonância direta com uma integração mais
profunda do ponto de vista educacional e cultural, a
partir não apenas do ensino da língua espanhola no
nosso País, como da língua portuguesa nos demais
países.

Entendemos que, a partir do momento em que
os povos não apenas falem a língua, mas a
interpretem, com os sentimentos, com o
conhecimento da história, gerando uma aproximação
nas áreas da educação e da cultura, conseguiremos
aprofundar a integração do ponto de vista econômico,
porque o canal para o desenvolvimento, acredito,
sempre se dará através do canal social, educacional
e cultural.

O projeto determinava a obrigatoriedade do
ensino da língua espanhola no 1º e no 2º graus. Na
Comissão de Educação, o Senador Fogaça, relator
da matéria, fez uma análise e, diante do contexto da
realidade brasileira, inclusive sob o aspecto da
disponibilidade de profissionais qualificados no Brasil
para ministrar o ensino da língua espanhola, manteve
a obrigatoriedade no ensino de 2º grau, hoje
denominado ensino médio.

Entendemos que o Brasil precisa ousar cada
vez mais, principalmente em relação à educação,
porque, se não provocarmos a nossa sociedade, as
nossas instituições de ensino superior, de formação
de professores, estaremos sempre pensando que
hoje tem que ser menos porque o Brasil não tem
condições.

Darcy Ribeiro deu um exemplo na grande
discussão que proporcionou nesta Casa, com todas
as contradições, com a nossa posição firme, com as
emendas que tentamos apresentar e aprovar na
época, quando afirmou que o Brasil precisa olhar na
direção da qualificação e do preparo não apenas da
sua sociedade, mas principalmente daqueles que
ministram a educação neste País.

Então, o que fizemos? Tentamos, de certa
forma, resgatar até o espírito original, quando ele
levava a questão da língua espanhola inclusive para o
ensino fundamental. Apresentamos uma emenda
facultando a inclusão do referido idioma nos
currículos plenos de 5ª a 8ª séries do ensino
fundamental.

Há quem nos diga: “Não, mas isso já está
contemplado na Lei de Diretrizes e Bases”. Pois

entendo que, na hora em que estamos legislando,
especificamente somando, acrescentado algo à Lei
de Diretrizes e Bases, segundo a orientação da lei, não
prejudica em nada se qualificarmos também a
importância de começar a trabalhar a língua espanhola
mais cedo com a nossa juventude, com os nossos
adolescentes.

É por isso que apresentamos essa emenda.
Gostaríamos que fosse incluída obrigatoriamente, mas
nos dobramos diante dos argumentos da Comissão de
Educação, que aprovou o substitutivo do Senador José
Fogaça, considerando que temos de acelerar o processo
de formação de mão-de-obra, de profissional qualificado
para trabalhar a língua espanhola no nosso País.

Venho de uma região da fronteira do Brasil com o
Uruguai onde a língua espanhola já é ensinada nas
escolas municipais desde a pré-escola. Em Santana do
Livramento, a minha cidade, as crianças já estão
recebendo aulas da língua. As duas cidades – uma, de
um país; outra, de outro -, separadas apenas por uma
rua, já vivem em clima de integração, de solidariedade
cultural, educacional e até econômica que lhes
favorece o fortalecimento. Lá, já estamos sentindo
isso.

Sr. Presidente, peço aos ilustres Pares, aos
ilustres Senadoras e Senadores que garantam essa
emenda. O Senador Saturnino Braga analisou
especificamente essa emenda e deu-lhe um parecer
favorável.Assim, vamos dar visibilidade à importância
da inclusão da língua espanhola nos currículos das
nossas escolas. Quanto mais jovem a criança
aprende línguas, aprende a lidar com computadores,
aprende essa nova forma de encarar o mundo da
tecnologia, da educação e do conhecimento, temos
certeza de que mais fácil é a assimilação.

É por isso que defendemos, com tanto ardor, a
inclusão dessa proposta. Nós, que somos professores e
que temos vivência na área de educação, pedimos a
aprovação da nossa emenda.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Sr.

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

Magalhães) – Concedo a palavra ao Senador Lúcio
Alcântara para encaminhar a votação.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Sr.
Presidente, quero aproveitar o momento em que esse
projeto vem à votação no plenário do Senado para fazer
dois comentário, um dos quais de natureza legislativa, da
origem das nossas leis.

Se observarmos o relatório do nobre Senador
Saturnino Braga, vamos verificar que S. Exª faz alusão ao
fato de que o projeto de iniciativa do Poder Executivo
d ata de 1996 e leva o nº 55 – Projeto de Lei
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da Câmara. Já havia um projeto no Senado, como
bem enfatizou a Senadora Emilia Fernandes, de nº
38, de 1995. Portanto, o Senado já se antecipara à
necessidade de incluir o espanhol no nosso currículo.
Todavia, quando examinamos a origem das nossas
leis, verificamos que quase todas elas decorreram de
projetos de iniciativa do Poder Executivo. É raro que
um projeto de origem do Senado ou da Câmara se
converta em lei não só pelos percalços que sofre ao
longo da sua tramitação, geralmente muito
demorada, mas também pelo fato de que quase
sempre os projetos de origem do Poder Executivo
obtêm uma prioridade que não decorre de nenhum
favorecimento regimental; mas, na prática, é o que
ocorre.

Esse é o primeiro registro que eu queria fazer. O
Senado já se preocupara com essa questão antes
mesmo de fazê-lo o Poder Executivo, o Presidente da
República.

A segunda observação decorre do fato de que
essa iniciativa é de grande importância. Quando cursei
o primeiro ano científico – segundo a nomenclatura da
época – no velho Liceu, do Ceará, o espanhol era
língua obrigatória. Lembro-me bem de que o livro se
chamava Manual de Espanhol – Idel Becker. Alguém
poderia perguntar-me: “para que lhe serviu estudar um
ano de espanhol”? A mim, serviu muito, embora eu
não tenha tido a felicidade, como a Senadora Emilia
Fernandes, de viver lá na fronteira, onde o Brasil é
lindeiro com países da América do Sul. No meu curso
de medicina, grande parte dos livros era em espanhol.
Por sinal, o professor era muito competente e tinha
muita didática. Valeu-me bastante o curso da língua
como estudante de medicina e, depois, como médico.
Atualmente, a importância do espanhol avulta.

Há dias, o próprio Ministro Lampreia declarou
que, para nós, brasileiros, o Mercosul é muito mais
importante do que a ALCA. Essa integração
comercial e cultural entre os países do Cone Sul é de
grande relevância para nós sob os mais diferentes
aspectos, até porque somos nações que temos
aproximadamente o mesmo perfil econômico e o
mesmo perfil de desenvolvimento. Sem dúvida, um
maior conhecimento do espanhol vai servir para
fortalecer esse laço.

Se prestarmos atenção nas propagandas dos
cursos de línguas, vamos verificar que, atualmente, a
oferta de cursos de espanhol é quase igual à de
cursos de inglês. A chegada de investimentos
estrangeiros ao Brasil de origem ibérica e de outros
países da América do Sul tem suscitado uma
necessidade muito maior de que o brasileiro domine a
língua espanhola. Por isso, esse projeto é muito
importante para nós.

Infelizmente vivemos, durante grande parte de
nossa existência como nação, de costas uns para os
outros dentro do nosso próprio Continente: a América
do Sul. Os países de língua espanhola ainda tinham
uma mística bolivariana – a Grande Pátria, como dizia
Bolívar. Mas nós, que somos uma ilha de língua
portuguesa neste continente, tínhamos uma
integração muito escassa com os demais países da
América do Sul.

A inclusão facultativa, como quer a emenda da
Senadora Emilia Fernandes; ou progressiva, como
diz o art. 1º do substitutivo, seja no ensino médio, seja
no período compreendido entre a 5ª e a 8ª séries,
como quer o parágrafo de autoria da Senadora Emilia
Fernandes, enseja a possibilidade de que podemos
dominar o espanhol, conhecer muito melhor a língua
e, assim, facilitar a nossa integração, abrir
oportunidades de trabalho, novos campos de trabalho
para brasileiros. Com isso, permitiremos também que
muitos brasileiros possam estudar em livros escritos
em espanhol, o que é de grande importância.

A semelhança que o espanhol tem com o
português facilita por um lado, mas constitui, às
vezes, uma armadilha perigosa de outro lado. O
Embaixador Sérgio Bath, um grande tradutor,
escreveu o livro Os Falsos Amigos, justamente a
respeito dos riscos de se verter ou traduzir o
espanhol, pois há muitas palavras com grafia
semelhante e significados completamente opostos.

Assim, quero aplaudir a aprovação desse
projeto. Ele vai voltar à Câmara, porque foi alterado
aqui, mas espero que sua tramitação seja rápida e
logo seja convertido em lei.

Sr. Presidente, para não ter que pedir a palavra
pela ordem logo mais, solicito-lhe uma providência de
ordem administrativa, que será muito importante para
os nossos trabalhos.

V. Exª decidiu, no meu modo de ver sabiamente,
que as próximas quarta e quinta-feira, dias 08 e 09,
fossem dedicadas a trabalhos de Comissões. Há
muito tempo, tentativas de reformar o Regimento
propunham o mesmo, ou seja, que dedicássemos
parte dos dias da semana a trabalhos de Comissões.
V. Exª sabe que, infelizmente, por várias razões,
inclusive pela concomitância de horário de
funcionamento das Comissões, algumas delas estão
com projetos acumulados há bastante tempo. Até
comentei com V. Exª que o dispositivo que criou o
projeto terminativo – aquele que, aprovado na
Comissão e não havendo recurso para o plenário,
podia ir diretamente para a Câmara -, ao invés de
permitir a celeridade da tramitação do processo,
contribuiu para o retardamento de sua apreciação,
porque exige quorum alto.
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Assim, quero parabenizá-lo por essa iniciativa,
que nos vai permitir testar esse mecanismo, e suge-
rir-lhe que coordene com os Presidentes das Comis-
sões os horários de funcionamento das reuniões,
para evitarmos que, nesses dois dias, haja novamen-
te superposição de horários e que esse esforço não
dê o rendimento que todos esperamos.

Era a sugestão que queria fazer a V. Exª para
que esses dois dias sejam de muito trabalho e de mui-
ta produtividade.

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

lhães) – V. Exª tem absoluta razão e já determinei ao
Secretário-Geral da Mesa que mantenha entendi-
mentos com os secretários das comissões para que
falem com os presidentes, a fim de fazermos os horá-
rios para quarta, quinta e sexta-feira próximas. E tam-
bém, a partir do dia 15, toda vez que for necessário,
às quartas-feiras faremos reuniões de Comissões, de
manhã e de tarde.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra à Senadora Marina
Silva.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC. Para
encaminhar. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, inicialmente, gostaria
de registrar a oportunidade dessa matéria, sem que-
rer repetir o que já disseram minha colega de Bloco,
Senadora Emilia Fernandes, autora de uma emen-
da, e o Senador Alcântara. Apenas ressalto o fato
de que, geralmente, quando essas propostas sur-
gem no plenário da Casa, estão sempre vinculadas
à idéia de que precisamos promover essa integra-
ção cultural e conhecer a língua espanhola em fun-
ção do Mercosul. Essa visão estratégica, em termos
econômicos, é fundamental. Precisamos dessa inte-
gração. No entanto, o que falou o Senador Alcânta-
ra é muito importante, pelos valores que passamos
a afirmar, sendo os países do sul uma ilha.

O exemplo mais dramático disso, na minha opi-
nião, é o da Região Norte. No Estado do Acre, há bem
pouco tempo éramos obrigados a estudar o francês
nas escolas; hoje, são obrigatórios o francês e o in-
glês. No entanto, o Peru e a Bolívia fazem fronteira
com o Acre mas o espanhol não é uma língua obriga-
tória, embora boa parte das relações comerciais e do
atendimento de saúde, pelo menos no Município de
Brasiléia, sejam realizados na Bolívia. Existem muitos
problemas relacionados a essa tradução aparente-

mente fácil da nossa íngua e da língua espanhola. Se,
pelo nosso lado, a semelhança das palavras nos aju-
da, do outro lado, isso não ocorre.

Posso citar um exemplo de quando estive inter-
nada no Chile. Certo dia, não me sentindo muito bem,
perguntei à enfermeira como eu estava. Ela me disse:
“A senhora está muito esquisita”. Eu fiquei completa-
mente assustada e perguntei a uma outra pessoa
como eu estava. Ela me disse: “Não fique assustada,
porque esquisito significa muito bem”. No nosso idio-
ma, estar esquisito é estar numa situação de muita di-
ficuldade e, quando se trata de saúde, ficamos assus-
tados. Então existe toda uma armadilha construída a
partir dessa semelhança. Outro exemplo é o da pala-
vra nove, que, pronunciada pelos brasileiros, é facil-
mente compreendida como “nueve”, porém da parte
deles não há a mesma compreensão. Assim, cultural,
social e economicamente é justificável uma iniciativa
dessa natureza.

Compreendo a contribuição da Senadora Emilia
Fernandes, pois se as nossas crianças pudessem ter
acesso a esse idioma já no 1º Grau, isso, com certe-
za, facilitaria sobremaneira o seu aprendizado.

Parabenizo o Senado por estar aprovando essa
matéria nesta tarde e afirmo que, com isso, ganha a
educação brasileira.

Faço apenas uma observação para concluir, Sr.
Presidente: esse projeto cria a necessidade de que
formemos professores qualificados para o ensino da
língua espanhola, pois, em nível de 3º Grau, são pou-
cos os profissionais aptos. Haverá necessidade de
um investimento do Ministério da Educação para que
possamos oferecer essa disciplina em condições
adequadas, ou seja, para que as nossas escolas não
ensinem, oficialmente, o “portunhol”, o que já é possí-
vel apenas pelo contato entre as duas línguas, princi-
palmente nos Estados fronteiriços.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra ao Senador José Fogaça.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS. Para en-
caminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, essa é mais uma etapa de
uma longa e possivelmente dura tramitação desse
projeto. Apesar de ser um projeto tão consensual,
tão reconhecido por todos os setores, por todas as
Bancadas, por todos os Partidos, por todas as áreas
culturais, é um projeto que vai, vem, avança, recua
e retorna. Penso que é chegada a hora de mostrar-
mos, com muita firmeza, o quanto esse projeto é im-
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portante para nós, para os estudantes brasileiros,
para as pessoas que se preparam para, no terceiro
milênio, enfrentar esse novo mundo globalizado que
tantos desafios oferece.

Trata-se de, primeiro, estabelecer como obriga-
tória a inclusão da língua espanhola no ensino médio,
o que se dará no prazo de cinco anos. Por que cinco
anos? Para permitir que, ao longo desse tempo, pos-
sa o setor público, o ensino público estadual, preparar
a mão-de-obra suficiente, necessária, preparar pro-
fessores de ensino da língua espanhola em nível de
ensino médio.

Quem vai conduzir a implementação do ensino
da língua espanhola nos currículos escolares, nos di-
versos Estados, serão os Conselhos Estaduais de
Cultura. Portanto, trata-se de matéria muito bem regu-
lamentada a partir de um acordo com o Ministério da
Educação. Sou o autor do substitutivo, produzi-o a
partir de uma longa negociação com o MEC, com o
Ministro da Educação e com os técnicos do setor. Há
uma viabilidade absolutamente indesmentível nesse
projeto.

A Senadora Emilia Fernandes apresentou mais
uma emenda, tornando facultativa a inclusão da lín-
gua espanhola nos currículos do chamado ensino
fundamental, da quinta à oitava séries; demos o pare-
cer favorável na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, e, agora, com o eminente Senador Rober-
to Saturnino, temos também um parecer favorável da
Comissão de Educação. Então, todos os trâmites fo-
ram vencidos e suficientemente atendidos.

Eu gostaria de ver essa matéria finalmente ir às
suas conseqüências, ou seja, que possamos propici-
ar ao estudante brasileiro a possibilidade de abrir os
seus horizontes culturais, de ampliar os seus horizon-
tes de conhecimento, e a língua espanhola é o grande
instrumento para este novo século.

Reconhecemos a importância do inglês, e a
obrigatoriedade do espanhol não elimina o ensino da
língua inglesa.Todavia, no mundo de hoje, o espanhol
não é apenas um instrumento útil e pragmático para a
estratégia político-diplomática do Mercosul, não; não
é apenas um instrumento para os negócios e esta
perspectiva de mercado do Mercosul, não. O Espa-
nhol é a segunda língua mais importante hoje do Pla-
neta. Somente o inglês e o chinês podem se compa-
rar ao espanhol em importância estratégica no mundo
globalizado. Não é apenas uma contrapartida aos
nossos irmãos do Mercosul; não é uma exigência re-
cíproca de que eles também implementem, obrigato-
riamente, o ensino do Português, como se isso fosse
uma atitude de cobrança soberana de um país que

quer ter tratamento de igualdade, não. Esta lei é o re-
conhecimento de que, com o domínio da língua espa-
nhola, um estudante brasileiro abre um campo extra-
ordinariamente fantástico, novo, imenso, de conheci-
mento, que, infelizmente, a língua portuguesa não lhe
dá. Não lhe dá por quê? Porque o nível editorial da lín-
gua espanhola é muitíssimo mais rico, mais vasto,
mais amplo, mais abrangente do que o nível editorial
da Língua Portuguesa nos diversos campos do co-
nhecimento. Basta abrirmos qualquer site sobre li-
vros na Internet e vamos encontrar lá um grande nú-
mero de publicações no campo da Física, da Medici-
na, da Biologia, da História, da Geografia, dos Estu-
dos Sociais, da Matemática. Enfim, em todos os cam-
pos do conhecimento, da Astronomia à Agronomia, a
riqueza no campo editorial da língua espanhola é in-
comparável, e, infelizmente, incomparável em termos
de possibilidades com a Língua Portuguesa.

Tornar obrigatório o ensino da língua espanhola
é instrumentar o estudante brasileiro com uma aber-
tura vasta e um imenso campo de conhecimento, por
isso tratamos de torná-lo obrigatório. Não se trata de
uma resposta político-diplomática aos argentinos,
aos uruguaios e aos paraguaios no Mercosul. Se as-
sim fosse, teríamos que exigir deles que também tor-
nassem obrigatório o ensino da Língua Portuguesa.
Para nós é um ganho, um avanço, um espaço cultural
imenso que se abre.

Portanto, pedimos aos Srs. Senadores a apro-
vação desta emenda com parecer favorável do Sena-
dor Roberto Saturnino Braga.

Obrigado, Sr. Presidente.

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

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI. Para en-
caminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores,

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

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Para en-
caminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, gostaria apenas, à seme-
lhança daquilo que os meu Pares têm feito, consig-
nar o meu apoio integral a este projeto, na certeza
de que, como opinou o Senador Roberto Saturnino,
estaremos dando um passo à frente. Porque uma
coisa é a língua de Camões e outra coisa é a língua
de Cervantes.

Como já foi observado, aqui, há palavras extre-
mamente distintas das do português. Vejo, muitas ve-
zes, brasileiros em trânsito no exterior e, mesmo, fa-
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lando espanhol aqui, no Brasil, em ambientes nos
quais haja pessoas que falam a língua espanhola fa-
zerem comentários utilizando palavras extremamente
erradas. Há uma estrutura mais ou menos semelhan-
te mas há muitos verbos de construção diversa e,
também, palavras diferentes.

Posso dar como exemplo a palavra orçamento,
que, em espanhol, é presupuesto; escritório é ofici-
na, garfo é tenedor, lustre é araña. É uma quantidade
imensa de palavras, e ficam os brasileiros a arranhar,
a achar graça naquilo que se convenciona chamar
“portunhol”. Isso não tem graça nenhuma.

Temos que realmente adotar a língua espanhola
como também um reflexo de cultura na nossa forma-
ção.

Tive a felicidade de, no primeiro ano do curso
clássico, haver estudado espanhol e isso me ajudou
imensamente a ter uma compreensão melhor, a ler
autores de origem espanhola. E, afinal de contas,
nada mais me resta a acrescentar senão dizer que o
espanhol, hoje, é importante, como diz a Senadora
Emilia Fernandes, no seio do Mercosul. Aliás, em to-
das as Américas e, inclusive, nos Estados Unidos,
onde, em função da emigração cubana, mexicana ou
de outras partes da América Central e, quiçá, até da
América do Sul, há emissoras que transmitem, única
e exclusivamente, em espanhol. São sintonizadas em
diversas das cidades americanas, sobretudo no sul,
tendo em vista, sobretudo, mormente e principalmen-
te, os nomes das cidades e dos estados americanos.
Texas é pronunciado “Tejas”; da mesma forma temos
os Estados da Califórnia, Flórida, Arizona, Novo Mé-
xico etc.

Hoje, inclusive em Nova York, já há emissoras
em língua espanhola e isso significa a difusão da cul-
tura da língua. A não ser, talvez, na República Popular
da China e na República da China, em Taiwan, onde
há mais de um bilhão de habitantes, onde há uma
concentração lingüística do antigo Mandarim, do chi-
nês, só a língua inglesa prevalece sobre a língua es-
panhola.

Felizmente, a nossa é também uma das mais
faladas, não apenas na Europa, na América do Sul
– em nosso Brasil -, na África, em cinco países, e no
Oriente.

Em boa hora, estamos votando favoravelmente
a este projeto.

Era o que eu tinha a dizer.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar a vota-
ção.

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

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para enca-
minhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, sei que é absolutamente supérfluo
e desnecessário, mas não poderia deixar de falar de
uma matéria sobre a qual, desde o início, estive dire-
tamente ligado.

Quando tive a honra de governar o Rio Grande
do Sul, a Assembléia e o Governo do Estado aprova-
mos um projeto desta natureza, determinando a obri-
gatoriedade do ensino da língua espanhola nos colégi-
os daquele Estado. Fui um dos primeiros a apresentar
um projeto sobre esta matéria. A querida Senadora
Emilia Fernandes apresentou um projeto muito melhor
do que o meu, assim como o Senador José Fogaça.
Vejo agora a grande conquista de votarmos a obrigato-
riedade da língua espanhola nos colégios brasileiros.

O Senador Hugo Napoleão exagerou quanto ao
“portunhol”. S. Exª tem razão quando diz que o ideal
acontecerá agora. Nós do Rio Grande do Sul nos da-
mos muito bem com o “portunhol”, entendemo-nos
absolutamente bem com os argentinos e uruguaios.
As palavras que a ilustre Líder do PT, Senadora Mari-
na Silva, não entendeu, quando esteve na Argentina,
nós do Rio Grande do Sul entendemos perfeitamente.
A recíproca é verdadeira porque há uma ala de enten-
dimento e de identidade muito intensos.

É bom votarmos esta matéria exatamente hoje,
quando há – não digo crise – certas interrogações en-
tre Brasil e Argentina com relação a questões absolu-
tamente naturais. Alguém imaginaria que criaríamos
o Mercosul e que o Brasil e a Argentina abririam as
suas portas comercialmente sem que houvesse um
problema aqui, outro ali?

O bom é que, neste momento, o Congresso Na-
cional vote exatamente a oficialização da língua espa-
nhola nos cursos do Brasil.

Sr. Presidente, como eu estava fora, não falei na
oportunidade. Quero apenas dizer que consigno o
meu voto favorável à criação do Ministério da Defesa.
Não estava aqui, pois me havia afastado. Mas voto,
com muito alegria, a favor da criação do Ministério.Foi
uma das decisões de maior competência do Presi-
dente Fernando Henrique e sua equipe: criar a Pasta
da Defesa, que, durante muito tempo, foi ponto de di-
vergência entre muitas pessoas. O Presidente, muito
apropriadamente, conseguiu um entendimento entre
as Forças Armadas e agora temos o nosso Ministro
da Defesa – figura que existe nos países modernos.
Portanto, agora, temos o Exército, a Marinha e a Ae-
ronáutica independentes, mas, em conjunto, al-
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guém os representa. E é interessante que esse al-
guém seja uma pessoa do perfil do Senador Elcio
Álvares, personalidade da maior competência e serie-
dade. S. Exª foi líder de Governo e Ministro e reúne
todas as condições para desempenhar essa missão
delicada e competente.

Sei que o Ministro Elcio Álvares não aparecerá
permanentemente nas manchetes dos jornais que-
rendo ganhar notícia. Mas tenho certeza de que terá
capacidade de promover o entrosamento, fazendo to-
dos sentarem-se à mesma mesa para dialogar. S. Exª
nos dará a tranqüilidade de que um gesto de grande
significado como a criação desse Ministério – do qual,
durante muito tempo, se falava com uma conotação
política – terá uma conotação absolutamente técnica.
A presença do Élcio é uma garantia de que dará certo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Em votação o substitutivo.

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

Aprovado.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Solicito a

palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Concedo a palavra ao Senador Osmar Dias
pela ordem.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, V. Exª sabe
que jamais faltei a uma sessão deliberativa com vota-
ção. Mas hoje perdi a votação nominal porque estava
numa reunião com o Ministro da Fazenda, tratando de
assunto de interesse do Senado Federal.

Aliás, quero cumprimentar o Presidente desta
Casa. Havia um impasse em relação aos pedidos de
empréstimo de São Paulo e de outros Estados. Um
ofício de V. Exª provocará uma resposta do Ministro
Pedro Malan a esta Casa, que será uma relação dos
pedidos de empréstimos dos Governos estaduais que
fizeram parte do acordo com a União. Agradeço, por-
tanto, a V. Exª por essa iniciativa, que nos permitirá fa-
zer uma análise com critério único para todos os Esta-
dos.

Gostaria de registrar, Sr. Presidente, minha pre-
sença na sessão de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Senador Osmar Dias, constará em Ata e V.
Exª não receberá falta. V. Exª é um dos Senadores
mais assíduos desta Casa.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Muito obri-
gado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Votação da Emenda nº 1 do Plenário, que
tem parecer favorável.

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

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

ção final.

São os seguintes o substitutivo e a
emenda aprovados:

SUBSTITUTIVO DO SENADO
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA

Nº 55, DE 1996
(Nº 4.004/93, na Casa de origem)

Dispõe sobre a obrigatoriedade da
implantação da Língua Espanhola nos
currículos plenos dos estabelecimentos
e ensino médio.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O ensino da Língua Espanhola será im-

plantado gradativamente nos currículos plenos do en-
sino médio, processo que deverá estar concluído no
prazo de cinco anos a partir da promulgação desta lei.

Art. 2º Os Conselhos Estaduais de Educação e
do Distrito Federal emitirão as normas necessárias à
execução desta lei, de acordo com as condições e pe-
culiaridades, de cada unidade federada.

Art. 3º A União, no âmbito da política nacional de
educação, estimulará e apoiará os sistemas de ensi-
no estaduais e do Distrito Federal na execução desta
lei.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

EMENDA Nº 1-PLEN

Acrescente-se ao art. 1º do Substitutivo ao PLC
nº 55/96 o seguinte parágrafo único:

“Parágrafo único. É facultada a inclusão
de Língua Espanhola nos currículos plenos
da 5ª a 8ª séries do ensino fundamental.”

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Item nº 4:

Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei
da Câmara nº 12, de 1997 (nº 982/95, na
Casa de origem), que acrescenta dispositivo à
Lei nº 6.494, de 7 de dezembro de 1977, que
dispõe sobre os estágios de estudantes, alte-
rada pela Lei nº 8.859, de 23 de março de
1994, tendo
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Parecer sob nº 486, de 1999, da Comissão Dire-
tora, Relator: Senador Geraldo Melo, oferecendo a re-
dação do vencido.

Discussão do substitutivo em turno suplemen-
tar. (Pausa)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão, sem apresentação de emendas.

O substitutivo é dado como definitivamente ado-
tado, nos termos do art. 284 do Regimento Interno.

A matéria volta à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o substitutivo aprovado:

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 1997

(Nº 982, de 1995, na Casa de origem)

Acrescenta disposições, referentes
ao estágio de estudantes, ao art. 82 da
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 82 da Lei nº 9.394, de 20 de dezem-

bro de 1996, passa a vigorar acrescido dos seguintes
parágrafos, numerando-se o atual parágrafo único
para § 1º:

“§ 1º ....................................................”
“§ 2º Os estágios devem propiciar a

complementação do ensino e da aprendiza-
gem e ser planejados, executados, acompa-
nhados e avaliados em conformidade com
os currículos, programas e calendários es-
colares.”

“§ 3º Compete à entidade pública ou
privada concedente do estágio, com a su-
pervisão da instituição de ensino em que o
estudante esteja matriculado, zelar pelas
atividades dos estagiários para dar fiel cum-
primento ao disposto no § 1º.”

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Item nº 5:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 117, de 1999 (nº
30/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo de Cooperação
Técnica, celebrado entre o Governo da Re-
pública Federativa do Brasil e o Governo da
Jamaica, em Brasília, em 28 de agosto de
1997, tendo

Parecer favorável, sob nº 487, de 1999, da Co-
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
Relator: Senador João Alberto Souza.

Discussão do projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Em votação.
As Sras e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 117, DE 1999

(Nº 30/99, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo de Coo-
peração Técnica, celebrado entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil
e o Governo da Jamaica, em Brasília, em
28 de agosto de 1997.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo de Coo-

peração Técnica, celebrado entre o Governo da Re-
pública Federativa do Brasil e o Governo da Jamaica,
em Brasília, em 28 de agosto de 1997.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re-
sultar em revisão do referido Acordo, assim como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarre-
tem encargos ou compromissos gravosos ao patrimô-
nio nacional.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Item nº 6:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 119, de 1999 (nº
29/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo de Cooperação
Judiciária em Matéria Penal, celebrado en-
tre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Francesa,
em Paris, em 28 de maio de 1996, tendo

Parecer favorável, sob nº 503, de1999, da Co-
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
Relator: Senador Bernardo Cabral.

Discussão do projeto em turno único. (Pausa)
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Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.
As Sras e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 119, DE 1999

(Nº 29/99, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo de Coo-
peração Judiciária em Matéria Penal, ce-
lebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da Re-
pública Francesa, em Paris, em 28 de
maio de 1996.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo de Coo-

peração Judiciária em Matéria Penal, celebrado entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Go-
verno da República Francesa, em Paris, em 28 de
maio de 1996.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re-
sultar em revisão do referido Acordo, assim como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarre-
tem encargos ou compromissos gravosos ao patrimô-
nio nacional.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Item nº 7:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 82, de 1999 (apresentado
pela Comissão de Assuntos Econômicos
como conclusão de seu Parecer nº 513, de
1999, Relator: Senador Jefferson Péres),
que autoriza a República Federativa do Bra-
sil a contratar operação de crédito externo
no valor equivalente a até US$
15,000,000.00 (quinze milhões de dólares
norte-americanos), de principal, junto ao
Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento – BIRD. (PROARCO –
Projeto Emergencial de Prevenção e Con-
trole de Incêndios na Amazônia).

Ao projeto não foram apresentadas emendas.

Passa-se à discussão do projeto em turno único.
Concedo a palavra à nobre Senadora Marina

Silva.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC. Para
discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
Sras e Srs. Senadores, trata-se de um empréstimo
internacional junto a instituições financeiras estran-
geiras. O nosso querido Senador Jefferson Péres
ofereceu o parecer, ao qual, do ponto de vista das
bases do empréstimo, nada tenho a acrescentar.

Apenas quero dizer que ele é altamente oportu-
no e chega à discussão do Plenário com atraso, pois
já era uma emergência em 1998, quando houve o la-
mentável episódio do incêndio de Roraima, em que
milhares e milhares de hectares de florestas foram
destruídos com imensos prejuízos sociais, econômi-
cos e ambientais.

Este projeto irá oferecer recursos para o Progra-
ma de Combate às Queimadas – Proarco, no arco das
queimadas dos Estados constituídos como área de ris-
co. O meu Estado está em parte contemplado. Rondô-
nia e Mato Grosso já estão sofrendo queimadas.

A propósito, há um fato digno de nota. Alguns
anos atrás, quando se tratava de queimada na
Amazônia, não havia incidências na Bolívia, um dos
países nossos vizinhos. Os levantamentos e as fo-
tografias de satélite demonstram que os grandes fo-
cos de queimada, no lado brasileiro, estão concen-
trados no Estado de Rondônia e em regiões de
Mato Grosso e que, a partir de setembro, começa-
rão a ocorrer também no Acre. E a novidade é que
ocorrerão também na Bolívia. No caso da Bolívia, a
responsabilidade é de todos nós, por se tratar da
Amazônia, mas caberá às autoridades bolivianas
tomarem as providências.

O certo é que, no caso brasileiro, o empréstimo
já não poderá ser utilizado para ações de combate às
queimadas na Amazônia neste ano, em que o prejuí-
zo já está ocorrendo. Os aeroportos de Rondônia e
Acre – de Cruzeiro do Sul e o de Rio Branco – já foram
interditados. A propósito, na ida do Presidente Fer-
nando Henrique Cardoso ao Acre, um dos problemas
apresentados para a segurança e para a estrutura
que estava organizando a viagem de Sua Excelência
foi exatamente o risco de o avião não conseguir des-
cer no Estado do Acre. Felizmente, naquele dia, não
ocorreu o que havia acontecido um dia antes, quando
o avião que saía de Manaus, terra do Senador Gilber-
to Mestrinho, para o Acre teve um atraso de mais de
três horas em função das queimadas.

Esse programa é relevante, por ser uma ação
preventiva, o que é fundamental para que não corra-
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mos atrás dos prejuízos. E ele foi discutido com as or-
ganizações da sociedade civil, com as organizações
sindicais, com as cooperativas, com as comunidades,
para que o combate às queimadas pudesse ser efeti-
vado em três eixos que considero fundamentais. Mas
para isso precisamos de recursos.

O primeiro eixo se caracteriza por
apresentarmos alternativas de desenvolvimento que
possibilitem aos nossos produtores, sejam pequenos
agricultores, ou grandes pecuaristas, ou grandes
produtores de grãos, alternativas de investimento
para que não precisem praticar as queimadas
extensivas, ou seja, todo ano ter que derrubar
florestas, pôr fogo para garimpar nutrientes a fim de
obterem algum tipo de rentabilidade nas terras que
são utilizadas, tanto para o cultivo como para a
pastagem. Considero esse primeiro ponto o mais
importante de todos.

No segundo aspecto, qualquer iniciativa de
combate às queimadas na Amazônia ou de
exploração madeireira passa necessariamente por
uma discussão com a sociedade local. Não existe
nenhuma possibilidade de apenas se tomar medidas
de cima para baixo, por meio de portarias feitas nos
gabinetes em Brasília, acreditando-se que isso, por si
só, resolve o problema da devastação.

Primeiro ponto: alternativa, apoio, assistência
técnica, financiamento, recursos disponíveis para
viabilizar novas práticas econômicas e sociais.

Segundo: ter uma ação que seja pactada com o
conjunto da sociedade da Amazônia, porque só
assim essas medidas terão algum sucesso.

Quanto ao terceiro aspecto, os Governos
Estaduais e as Prefeituras têm de estar envolvidos nesse
processo. Não podemos mais retardar o zoneamento
ecológico e econômico. Não podemos mais disfarçar a
idéia de que a Amazônia precisa de um projeto de
desenvolvimento sustentável para as diversas regiões.
Se, por algum tempo, a palavra de ordem na Amazônia
foi não pode fazer, hoje é como podemos fazer,
compatibilizando três fatos? Disse inclusive ao
Presidente da República, em Xapuri, que o
desenvolvimento econômico e social da Amazônia deve
ser feito em bases de crescimento econômico
sustentável, para que promova a justiça social e respeite
o patrimônio ambiental que temos. Esse é o maior cacife
que o Brasil tem para se colocar nas grandes rodadas
internacionais de negociação, exatamente em função de
sermos um País de megadiversidade, dono da maior
floresta tropical do Planeta.

Esse empréstimo é fundamental para as ações de
combate às queimadas. Ficará no âmbito do Ibama e
será feito em parceria, inclusive, com outras ações
que já estão sendo discutidas.

A Secretária da Amazônia Legal, Professora Maria
Alegrette, já está fazendo aquilo que o Ministério está
chamando de uma agenda positiva na Amazônia: está
visitando os vários Estados e discutindo com os Governos,
com os Secretários da área ambiental, de planejamento e
de agricultura, como esses programas podem ser feitos em
parceria com a sociedade a partir de uma nova visão para a
Amazônia. Espero que não digam pura e simplesmente:
“Naquela região, há um bando de agentes passivos que
não têm nenhuma possibilidade de dar alguma
contribuição no que se refere aos seus destinos”. Nesse
sentido, essa iniciativa, ainda que atrasada, poderá ajudar.

Lamento que as queimadas já estejam ocorrendo,
pois ocorrem sempre nos meses de agosto e setembro,
com muita força. Os aeroportos já estão sendo
interditados.

A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) – V. Exª
me permite um aparte?

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Ouço
V. Exª com prazer.

A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) –
Senadora Marina Silva, quero saudar o
pronunciamento de V. Exª e dizer que, nos últimos
quinze dias, a bancada que representa uma região tão
importante, que é a de V. Exª e a dos Senadores Tião
Viana, Gilberto Mestrinho e Mozarildo Cavalcanti, em
vários momentos, discutiram de uma forma muito
especial a necessidade de que o Brasil olhe com
atenção a questão da Amazônia. Tenho somente a
lamentar que, para um projeto tão importante como
esse, que não trata de pesquisas de biotecnologia ou
de adventos tecnológicos importantes, mas que
representa o básico, a preservação das estruturas das
plantas, dos vegetais e dos animais, o Brasil, para a
preservação do básico, um país do tamanho do
nosso, que se diz soberano, vai com o pires na mão
pedir quinze milhões a uma entidade financeira
internacional para investir no básico, que são
alternativas em relação às queimadas. Saúdo, assim,
o pronunciamento de V. Exª porque sei da sua história
de dedicação e de luta em defesa da Amazônia. Mas
lamento que um país como o nosso, com um
orçamento de mais de um trilhão, tenhamos, Senador
José de Alencar, com o pires na mão, pedir quinze
milhões aos americanos para que possamos
investir no básico, que é impedir queimada na
Região Amazônica. Portanto, meus parabéns
a sua história e ao pronunciamento de V.
S R A . M E x ª .

A ARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Agradeço
o aparte de V. Exª e conclu o d i z e n d o q u e
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e s t a m o s f a z e n d o u m d e b a t e e m
r e l a ç ã o a uma da s medidas que, com
certeza, sinalizei anteriormente, chega atrasada
ao Congresso Nacional, mas que, embora seja
pouco, ajudará, mas que a maior responsabilidade
necessariamente terá que ser do Governo brasileiro,
não apenas como uma ação de combate às
queimadas propriamente ditas, mas por todos os
outros aspectos que acabei de mencionar, que são
estruturais, até porque a concepção que temos hoje
é exatamente essa que a Senadora Heloisa falou,
que é da prevenção, ao invés de sairmos correndo
atrás dos prejuízos. Como falei anteriormente, o
Programa conta com o apoio das comunidades
locais, também no âmbito do PPG-7, que é a
proteção às florestas tropicais, que têm programas,
inclusive, de cooperação na Amazônia, com
algumas experiências-piloto, mas que, concordo,
são insuficientes, porque o que precisamos é de
programas estruturais que possam dar respostas
econômicas e sociais a partir de um reordenamento
da base econômica da nossa região com uma visão
de que preservar a Amazônia significa, acima de
tudo, oferecer alternativas de desenvolvimento
baseadas numa visão de desenvolvimento
sustentável. E para essas ações, precisamos de
recursos, e não, pura e simplesmente, de alguns
paliativos que, embora sejam importantes, não
respondem às necessidades da nossa região.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Continua em discussão. (Pausa.)

Não havendo quem queira fazer uso da palavra,
está encerrada a discussão.

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

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai a Comissão Diretora, para a

redação final.
É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 82, DE 1999

Autoriza a República Federativa do
Brasil a contratar operação de crédito
externo no valor equivalente a até
US$15,000,000.00 (quinze milhões de
dólares norte-americanos), de principal,
junto ao Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento –
BIRD.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É a República Federativa do Brasil

autorizada a contratar operação de crédito externo no
valor equivalente a até US$15,000,000.00 (quinze
milhões de dólares norte-americanos), de principal,

junto ao Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento – BIRD.

Parágrafo único. Os recursos advindos da
operação de crédito referida no caput destinam-se a
financiar parcialmente o Projeto Emergencial de
Prevenção e Controle de Incêndios na Amazônia –
PROARCO.

Art. 2º As condições financeiras básicas da
operação de crédito são as seguintes:

Devedor: República Federativa do
Brasil/Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal (atual Ministério do
Meio Ambiente);

Credor: Banco Internacional para Reconstrução
e Desenvolvimento – BIRD;

Executor: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA;

Valor Total: US$15,000,000.00 (quinze milhões
de dólares norte-americanos);

Juros: Até 0.75% (setenta e cinco centésimos
por cento) ao ano acima da Libor semestral para
dólares dos Estados Unidos, incidentes sobre os
saldos devedores diários do empréstimo, que serão
calculados a partir das datas dos respectivos
desembolsos;

Comissão de Compromisso: Até 0.75% (setenta
e cinco centésimos por cento) sobre o saldo não
desembolsado;

Outros encargos: Até 1% (um por cento) do
valor do principal;

Prazo para Desembolso: 30 de junho de 2001.
Condições de Pagamento:
– do Principal: em 20 (vinte) prestações

semestrais, consecutivas e iguais, no valor de
US$750,000.00 (setecentos e cinqüenta mil dólares
norte-americanos) cada, vencíveis em 15 de maio e 15
de novembro de cada ano, vencendo-se a primeira
parcela sessenta e seis meses após a data de assinatura
do contrato (15 de maio de 2004) e a última em 15 de
novembro de 2013;

– dos Juros: semestralmente vencidos, em 15
de maio e 15 de novembro de cada ano;

– da Comissão de Compromisso:
semestralmente vencível em 15 de maio e 15 de
novembro de cada;

– dos Outros Encargos: em uma parcela,
vencível na data da efetivação do empréstimo ou
imediatamente após o mesmo, sendo sacado
diretamente da conta do empréstimo.

Art. 3º A autorização concedida por esta
Resolução deverá ser exercida num prazo de 540
(quinhentos e quarenta) dias, contados da data de
sua publicação.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Item nº 8.

REQUERIMENTO Nº 415, DE 1999

Votação, em turno único, do
Requerimento nº 415, de 1999, de autoria
do Senador Osmar Dias, solicitando, nos
termos regimentais, a retirada, em caráter
definitivo, do Projeto de Lei do Senado nº
465, de 1999, de sua autoria, que dispõe
sobre a importação, comercialização e uso
de agrotóxicos, seus componentes e afins e
dá outras providências.

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

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos

Magalhães) – Esgotada a matéria constante da
Ordem do Dia.

Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação final Substitutivo ao Projeto de
Lei da Câmara nº 55, de 1996, que será lido pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Carlos
Patrocínio.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 586, DE 1999
À Comissão Diretora

Redação final do Substantivo do
senado ao Projeto de Lei da Câmara nº
55, de 1996 (nº 4.004, de 1993, na Casa de
origem).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 55,de 1996 (nº 4.004, de 1993, na Casa de
origem) que torna obrigatória a inclusão do ensino da
língua espanhola nos currículos plenos dos
estabelecimentos de ensino de 1º e 2º graus,
consolidando a Emenda nº I-Plen, aprovada em
Plenário.

Sala de Reuniões da Comissão, 4 de setembro
de 1999. – Antonio Carlos magalhães, Presidente –
Celso Melo, Relator – Nabor Júnior – Casildo
Maldaner.

ANEXO AO PARECER Nº 586 DE 1999.

Dispõe sobre a obrigatoriedade da
implantação da Língua Espanhola nos
currículos plenos dos estabelecimentos
de ensino médio.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O ensino da Língua Espanhola será

implantado gradativamente nos currículos plenos do
ensino médio, processo que deverá estar concluído
no prazo de cinco anos a partir da promulgação desta
lei.

Parágrafo único. É facultada a inclusão da
Língua Espanhola nos currículos plenos da 5ª a 8ª
séries do ensino fundamental.

Art. 2º Os Conselhos Estaduais de Educação e
o do Distrito Federal emitirão as normas necessárias
á execução desta lei, de acordo com as condições e
peculiariedades de cada unidade federada.

Art. 3º A União, no âmbito da política nacional
de educação, estimulará e opinará os sistemas de
ensino estaduais e do Distrito Federal na execução
desta lei.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

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 e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 488, DE 1999

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 321 do Regimento

Interno, requeiro a dispensa de publicação do
Parecer para imediata discussão e votação da
redação final do Substitutivo do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 55, de 1996 (nº
4.004/93, na Casa de origem), que torna
obrigatória a inclusão do ensino da língua
espanhola nos currículos plenos dos
estabelecimentos de ensino de 1º e 2º graus.

Sala das Sessões, 1º de setembro de 1999.
– Roberto Saturnino.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Aprovado o requerimento,
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 Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

– Sobre a mesa, parecer da Comissão Di re-
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to ra oferecendo a redação final ao Projeto de
Decreto Legislativo nº 117, de 1999, que será
lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 587, DE 1999
Da Comissão Diretora

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 117, de 1999 (nº 30, de
1999, na Câmara dos Deputados)

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 117, de 1999 (nº
30, de 1999, na Câmara dos Deputados), que aprova
o texto do Acordo de Cooperação Técnica, celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da Jamaica, em Brasília, em 28 de agosto
de 1997.

Sala de Reuniões da Comissão, 1º de setembro
de 1999. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente –
Geraldo Melo, – Relator – Nabor Júnior – Casildo
Maldaner.

ANEXO AO PARECER Nº 587, DE 1999

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº   , DE 1999

Aprova o texto do Acordo de
Cooperação Técnica celebrado entre o
Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da Jamaica em
Brasília, em 28 de agosto de 1997.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o texto do Acordo de

Cooperação Técnica, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da
Jamaica, em Brasília, em 28 de agosto de 1997.

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão do referido Acordo, assim como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Sobre a mesa, requerimento que será
lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Carlos Patrocínio.

É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 489, DE 1999

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno,

requeiro a dispensa de publicação do parecer, para
imediata discussão e votação da redação final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 117, de 1999 (nº
30/99, na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do Acordo de Cooperação Técnica, celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da Jamaica, em Brasília, em 28 de agosto
de 1997.

Sala das Sessões, 1º de setembro de 1999. –
Carlos Patrocínio.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Aprovado o requerimento, passa-se à
imediata apreciação da redação final.

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

discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos

Magalhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão
Diretora oferecendo a redação final ao Projeto de
Decreto Legislativo nº 119, de 1999, que será lido
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos
Patrocínio.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 588, DE 1999
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 119, de 1999 (nº 29, de
1999, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 119, de 1999 (nº
29, de 1999, na Câmara dos Deputados), que aprova
o texto do Acordo de Cooperação Judiciária em
Matéria Penal, celebrado entre o Governo da República
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Federativa do Brasil e o Governo da República
Francesa, em Paris, em 28 de maio de 1996.

Sala de Reuniões da Comissão, 1º de setembro
de 1999. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente –
Geraldo Melo, Relator – Nabor Júnior – Casildo
Maldaner.

ANEXO AO PARECER Nº 588, DE 1999

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº  , DE 1999

Aprova o texto do Acordo de
Cooperação Judiciária em Matéria Penal,
celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da
República Francesa, em Paris, em 28 de
maio de 1996.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o texto do Acordo de

Cooperação Judiciária em Matéria Penal, celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República Francesa, em Paris, em 28
de maio de 1996.

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão do referido Acordo, assim como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Sobre a mesa, requerimento que será
lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Carlos Patrocínio.

É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 490, DE 1999

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno,

requeiro a dispensa de publicação do parecer, para
imediata discussão e votação da redação final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 119, de 1999 (nº
29/99, na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do Acordo de Cooperação Judiciária em Matéria
Penal, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República
Francesa, em Paris, em 28 de maio de 1996.

Sala das Sessões, 1º de setembro de 1999. –
Carlos Patrocínio.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Aprovado o requerimento, 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 as aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos

Magalhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão
Diretora oferecendo a redação final ao Projeto de
Resolução nº 82, de 1999, que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 589, DE 1999
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de
Resolução nº 82, de 1999.

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução nº 82, de 1999, que autoriza
a República Federativa do Brasil a contratar operação
de crédito externo no valor equivalente a até
US$15,000,000.00 (quinze milhões de dólares
norte-americanos), de principal, junto ao Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
–  BIRD.

Sala de Reuniões da Comissão, 1 de setembro
de 1999. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente –
Geraldo Melo, Relator – Casildo Maldaner – Lúdio
Coelho.

ANEXO AO PARECER Nº 589, 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

Autoriza a República Federativa do
Brasil a contratar operação de crédito
externo no valor equivalente a até
US$15,000,000.00 (quinze milhões de
dólares norte-americanos), de principal,
junto ao Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento –
BIRD.
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O Senado Federal resolve:
Art. 1º É a República Federativa do Brasil

autorizada a contratar operação de crédito externo no
valor equivalente a até US$15,000,00.00 (quinze
milhões de dólares norte-americanos), de principal,
junto ao Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento –  BIRD.

Parágrafo único. Os recursos advindos da
operação de crédito referida neste artigo destinam-se
a financiar parcialmente o Projeto Emergencial de
Prevenção e Controle e Incêndios na Amazônia –
Proarco.

Art. 2º As condições financeiras básicas da
operação de crédito são as seguintes:

I – devedor: República Federativa do Brasil /
Ministério do Meio Ambiente;

II – credor: Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento –  Bird;

III – executor: Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – Ibama;

IV – valor total: US$15,000,000.00 (quinze
milhões de dólares norte-americanos);

V – juros: até 0,75% a.a (setenta e cinco
centésimos por cento ao ano) acima da Libor
semestral para dólares norte-americanos, incidentes
sobre os saldos devedores diários do empréstimo,
que serão calculados a partir das tadas dos
respectivos desembolsos:

VI Comissão de compromisso: até 0,75%
(setenta e cinco centésimos por cento) sobre o saldo
não desembolsado;

VII – outros encargos: até 1% (um por cento) do
valor do principal:

VIII – prazo para desenbolso: 30 de junho de
2001;

IX – condições de pagamento:
a) do principal: em vinte prestações

semestrais, consecutivas e iguais, no valor de
US$750,000.00 (setecentos e cinquenta mil
dólares norte-americanos) cada, vencíveis em 15
de maio e 15 de novembro de cada ano,
vencendo-se a primeira parcela sessenta e seis
meses após a data de assinatura do contrato (15 de
maio de 2004) e a última em 15 de novembro de
2013:

b) dos juros: semestralmente vencidos, em 15
de maio e 15 de novembro de cada ano;

c) da comissão de compromisso:
semestralmente vencível em 15 de maio e 15 de
novembro de cada ano;

d) dos outros encargos: em uma parcela,
vencível na data da efetivação do empréstimo ou
imediatamente após o mesmo, sendo sacado
diretamente da conta do empréstimo.

Art. 3º A autorização concedida por esta
resolução deverá ser exercida no prazo de
quinhentos e quarenta dias, contado da data de sua
publicação.

Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Sobre a mesa, requerimento que será
lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Carlos Patrocínio.

É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 491, DE 1999

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno,

requeiro a dispensa de publicação do parecer, para
imediata discussão e votação da redação final do
Projeto de Resolução nº 82, de 1999, que autoriza a
República Federativa do Brasil a contratar operação
de crédito externo no valor equivalente a até quinze
milhões de dólares norte-americanos, de principal,
junto ao Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento –  BIRD.

Sala das Sessões, 1º de setembro de 1999. –
Jefferson Péres.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Aprovado o requerimento, 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

Magalhães) – Sobre a mesa, pareceres que serão
lidos pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Carlos Patrocínio.

São lidos os seguintes:

PARECER Nº 590, DE 1999

Da mesa do Senado Federal sobre
o Requerimento nº 423, de 1999.

Relator: Senador Carlos Patrocínio.

�� ����� �� �	���� 
	�	��� �		���� ����



I – Relatório

O Senador Lúcio Alcântara, com base no art.
50, § 2º, da Constituição Federal e no art. 216 do
Regimento Interno do Senado Federal, encaminha a
esta Mesa o Requerimento nº 423 de 1999, no qual
solicita ao Senhor Ministro de Estado da Defesa, as
seguintes informações:

1 – Resultado das investigações
relativas a acidentes com vítimas fatais
ocorridos na aviação civil nos últimos cinco
anos, enfocando, não apenas dados
estatísticos, mas, também, conclusões
sobre as causas e providências daí
decorrentes.

2 – Ações empreendidas pelo órgão
competente do Governo Federal para
reduzir a freqüência de acidentes
envolvendo pequenas aeronaves, tendo em
vista que dados do Departamento de
Aviação Civil indicam que cerca de 80% dos
acidentes aéreos registrados nos últimos
dez anos ocorreram com esse tipo de
equipamento.

3 – Sumário descritivo dos acidentes
com vítimas fatais envolvendo o transporte
comercial regular de passageiros ocorridos
nos últimos dez anos, suas causas e
conclusões das investigações.

II –  Voto

A proposição encontra-se de acordo com os
dispositivos constitucionais e regimentais que regem
os pedidos de informações a autoridades do Poder
Executivo, bem como com as normas de
admissibilidade exigidas pelo Ato da Comissão
Diretora nº 14, de 1990, razão pela qual
manifestamo-nos favoravelmente ao
encaminhamento do Requerimento nº 423, de 1999,
ao Senhor Ministro de Estado da Defesa.

Sala de Reuniões, de agosto de 1999. –
Antonio Carlos Magalhães, Presidente – Carlos
Patrocínio, Relator. - Nabor Júnior - Geraldo -
Casildo Maldaner

PARECER Nº 591, DE 1999

Da mesa do Senado Federal sobre o
Requerimento nº 424, de 1999.

Relator: Senador Carlos Patrocínio.

I –  Relatório

O Senador Paulo Souto, com base no art. 50, §
2º da Constituição Federal e no art. 216 do
Regimento Interno do Senado Federal, encaminha a
esta Mesa o Requerimento nº 424, de 1999, no qual
solicita ao Senhor Ministro de Estado da Ciência e
Tecnologia as seguintes informações relativas a
incentivos fiscais aos programas empresariais de
desenvolvimento tecnológico nas áreas da
informática (Lei nº 8.248, de 1991):

1 – Pleitos de incentivos fiscais, por
região, submetidos e aprovados, e
respectivo tipo de incentivo concedido,
decorrentes da Lei nº 8.248/91, nos
programas empresariais de
desenvolvimento tecnológico, nas áreas de
informática, no período de 1993/98.

2 – Número de empresas
incentivadas, por tipo de incentivo, posição
em 31-12-1998.

3 – Montante dos investimentos
incentivados nos biênios 93/94, 95/96 e
97/98 e respectivas renúncias fiscais, por
região e tipo de incentivo concedido.

4 – Impactos e resultados da política
de incentivos fiscais no setor de que trata a
citada lei.

O Senador Paulo Souto justifica o presente
Requerimento nº 424, de 1999 pelos seguintes fatos:
“Decorridos 6 anos da regulamentação da lei que
permitiu a implantação de uma política de incentivos
fiscais voltada para o desenvolvimento tecnológico na
área de informática, é preciso conhecer em toda a
sua extensão os seus impactos sobre este importante
setor para o desenvolvimento do País.

As informações solicitadas pretendem subsidiar
uma avaliação dos resultados, certamente positivos,
da referida política, bem como os seus impactos
diferenciados no desenvolvimento regional.

Trata-se, pois, de uma indispensável avaliação,
quando se sabe da próxima expiração do prazo de
tais incentivos, para que o Congresso Nacional esteja
bem sintonizado com a necessidade de ampliação
deste prazo e da adequação da lei nas necessidades
do desenvolvimento mais harmônico do nosso
território."

É o relatório.

II –  Voto

A proposição encontra-se de acordo com os
dispositivos constitucionais e regimentais que regem os
pedidos de informações a autoridades do Poder
Executivo, bem como com as normas de admissibilidade
exigidas pelo Ato da Comissão Diretora nº 14, de
1990, razão pela qual manifestamo-nos favoravel-
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mente ao encaminhamento do Requerimento nº 424,
de 1999, ao Senhor Ministro de Estado da Ciência e
Tecnologia.

Sala de Reuniões, de agosto de 1999. –
Antonio Carlos Magalhães, Presidente, Carlos
Patrocínio, Relator - Nabor Júnior - Geraldo Melo -
Casildo Maldaner

PARECER Nº 592, DE 1999

Da Mesa do Senado Federal sobre o
Requerimento nº 430, de 1999.

Relator: Senador Carlos Patrocínio

I –  Relatório

O Senador Lúcio Alcântara, com base no art.
50, § 2º da Constituição Federal e no art. 216 do
Regimento Interno do Senado Federal, encaminha a
esta Mesa o Requerimento nº 430 de 1999, no qual
solicita ao Senhor Ministro de Estado do Meio
Ambiente, as seguintes informações:

1 – Qual a evolução da produção de
borracha desde 1990;

2 – qual o valor do subsídio concedido
a partir da lei federal de subvenção da
produção de borracha in natura (discriminar
por Unidade da Federação);

3 – Qual a quantidade consumida,
tanto internamente como externamente, de
borracha desde 1997;

4 – Quais as empresas beneficiadas
pelo subsídio desde 1997.

O Senador Lúcio Alcântara justifica o presente
Requerimento nº 430, de 1999, pelos seguintes fatos:
“O requerimento de informações ora apresentado
insere-se no âmbito da competência fiscalizadora do
Congresso Nacional, constitucionalmente definida,
que, no presente caso, torna-se imprescindível para o
perfeito exercício das competências constitucionais
desta Casa, no que tange ao controle da renúncia de
receita, conforme o disposto no art. 70 da
Constituição Federal.

Em 1997, o Congresso Nacional aprovou lei que
garantia o subsídio aos produtores de borracha in
natura, sob o argumento de permitir melhores
condições de produção neste setor da economia
evitando-se a sua descapitalização.

Entretanto, conforme matéria veiculada no
jornal O Estado de S.Paulo, de 5 de agosto do
corrente ano, há fortes indícios de que estejam
ocorrendo desvios de recursos, a partir de emissão

de notas fiscais fraudulentas que gerem subsídio,
sem gerar produto efetivo.

Dentro desse contexto, torna-se fundamental
que essa Casa obtenha as informações necessárias
para que consiga tomar os procedimentos para que
se evite que a legislação em vigor incentive a evasão
de receita federal.

Ora, em um momento em que se discute a
importância do ajuste fiscal para a retomada do
crescimento econômico, inclusive com a discussão
sobre lei de responsabilidade fiscal, é crucial que se
tenha preocupação acentuada com a perda de
receita por meio de subsídios do governo federal."

É o relatório.

II –  Voto

A proposição encontra-se de acordo com os
dispositivos constitucionais e regimentais que regem
os pedidos de informações a autoridades do Poder
Executivo, bem como as normas de admissibilidade
exigidas pelo Ato da Comissão Diretora nº 14, de
1990, razão pela qual manifestamo-nos
favoravelmente ao encaminhamento do
Requerimento nº 430, de 1999, ao Senhor Ministro de
Estado do Meio Ambiente.

Sala de Reuniões,   de agosto de 1999.
Antonio Carlos Magalhães, Presidente –

Carlos Patrocínio, Relator.

Bocópia ASSI. Ret/ 101

PARECER Nº 593, DE 1999

Da mesa do Senado Federal sobre o
Requerimento nº 431, de 1999.

Relator: Senador Carlos Patrocínio

I –  Relatório

O Senador Lúcio Alcântara, com base no art.
50, § 2º da Constituição Federal e no art. 216 do
Regimento Interno do Senado Federal, encaminha a
esta Mesa o Requerimento nº 431 de 1999, no qual
solicita ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda, as
seguintes informações:

1 – Qual o valor do subsídio
concedido a partir da lei federal de
subvenção da produção de borracha in
natura, desde 1997. (discriminar por
Unidade da Federação)
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2 – Quais as empresas beneficiadas
pelo subsídio desde 1997.

3 – Como se dá o acompanhamento
dos processos de concessão de subsídio
por parte da Receita Federal.

O Senador Lúcio Alcântara justifica o presente
Requerimento nº 431, de 1999, pelos seguintes fatos:
“O requerimento de informações ora apresentado
insere-se no âmbito da competência fiscalizadora do
Congresso Nacional, constitucionalmente definida,
que, no presente caso, torna-se imprescindível para o
perfeito exercício das competências constitucionais
desta Casa, no que tange ao controle da renúncia de
receita, conforme o disposto no art. 70 da
Constituição Federal.

Em 1997, o Congresso Nacional aprovou lei que
garantia o subsídio aos produtores de borracha in
natura, sob o argumento de permitir melhores
condições de produção neste setor da economia
evitando-se a sua descapitalização.

Entretanto, conforme matéria veiculada no
jornal O Estado de São Paulo, de 5 de agosto do
corrente ano, há fortes indícios de que estejam
ocorrendo desvios de recursos, a partir de emissão
de notas fiscais fraudulentas que gerem subsídio,
sem gerar produto efetivo.

Dentro desse contexto, torna-se fundamental
que esta Casa obtenha as informações necessárias
para que consiga tomar os procedimentos para que
se evite que a legislação em vigor incentive a evasão
de receita federal.

Ora, em um momento em que se discute a
importância do ajuste fiscal para a retomada do
crescimento econômico, inclusive com a discussão
sobre lei de responsabilidade fiscal, é crucial que se
tenha preocupação acentuada com a perda de
receita por meio de subsídios do Governo Federal."

É o relatório.

II –  Voto

A proposição encontra-se de acordo com os
dispositivos constitucionais e regimentais que regem
os pedidos de informações a autoridades do Poder
Executivo, bem como com as normas de
admissibilidade exigidas pelo Ato da Comissão
Diretora nº 14, de 1990, razão pela qual
manifestamo-nos favoravelmente ao
encaminhamento do Requerimento nº 431, de 1999,
ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda.

Sala de Reuniões, de agosto de 1999. –
Antonio Carlos Magalhães, Presidente. Carlos
Patrocínio, Relator.- Nabor Júnior - Geraldo Melo -
Casildo

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – A Presidência comunica ao Plenário
que a Mesa aprovou os Requerimentos nºs 423, 424,
430 e 431, de 1999, de autoria dos Srs. Senadores
Lúcio Alcântara e Paulo Souto, solicitando
informações a Ministros de Estado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Concedo a palavra ao nobre Senador
Roberto Saturnino Braga.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB –
RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o
Presidente da República fez o seu gesto político,
contraponto à marcha da Oposição que ocupou a
Esplanada dos Ministérios. Com toda a pompa, com
toda a assessoria de marketing que lhe foi possível
mobilizar, apresentou o Plano Plurianual (PPA), com
o nome de Avança Brasil, e, com isso, quis contrapor
o clima de otimismo às apreensões suscitadas pela
marcha da Oposição.

Como comentário de um representante da
Oposição, eu diria que Sua Excelência, para ser mais
convincente, deveria ter dado explicações mais
detalhadas dos motivos pelos quais as metas do
Plano Plurianual anterior não foram cumpridas,
ficando quase todas pela metade. Mas isso é um
comentário da Oposição em auxílio ao Presidente,
para que tornasse mais convincente sua
apresentação.

O fato é que Sua Excelência optou por passar
por cima desse descumprimento anterior e avançou
com novas promessas em clima de pompa e
grandeza, reafirmando sua posição de confiança na
condução da política econômica brasileira. É natural.
É o jogo político, e devemos reconhecer que pelo
menos o Presidente tomou uma iniciativa que a
Nação estava exigindo, em face da manifestação
gigantesca da Oposição. Entretanto, apesar do
esforço em realizar o contraponto, o clima
predominante continua de ceticismo, mesmo entre as
assessorias mais importantes do Ministério e no
próprio pensamento das Lideranças políticas ligadas
ao Governo.

A verdade é que aquela marcha, aquela
manifestação de indignação nacional produziu uma
mudança no País. Lembrando o saudoso
ex-Governador, ex-Ministro, ex-Senador, ex-Presidente
desta Casa, Magalhães Pinto, é como se a configuração
das nuvens tivesse mudado. Ele dizia: “Política é como
nuvem; olhamos para o céu, num determinado momento
ela tem uma configuração, passado aquele momento,
toma outra con f iguração ” . Ass im é o qua-
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dro po l í t i co, assim foi a transformação que
sucedeu à marcha da Oposição.

O Senador Lúcio Alcântara, na véspera da
marcha, pronunciou um belo e instrutivo discurso
neste plenário, no qual expressou sua opinião de que
o País não seria o mesmo depois dela, dada a sua
grandeza.

De fato, o quadro político do País modificou-se.
Realmente, não é mais o mesmo. De forma nítida,
passou a transparecer uma aflição crescente nas
hostes governamentais, uma postura de dúvida
quanto à condução da política econômica e a seus
possíveis resultados. A chamada corrente
desenvolvimentista cresceu, ascendeu com mais
nitidez, agora não mais apenas na palavra do
ex-Ministro Mendonça de Barros, mas na palavra de
governadores do prestígio e da presença política de
Tasso Jereissati e de Mário Covas, como que a exigir
ênfase maior no crescimento econômico e na
retomada do desenvolvimento sobre a austeridade e
o rigor das metas de estabilidade monetária.

O alvo dessas crises e dessas estocadas,
evidentemente, era o Ministro Pedro Malan, que hoje
simboliza, encarna e incorpora toda essa posição da
política econômica do Governo de dar prioridade à
estabilidade. Não obstante, o Ministro reafirma,
repetidas vezes, que também deseja o
desenvolvimento sustentado e o cumprimento dos
compromissos com o desenvolvimento social.
Igualmente, S. Sª afirma que dá prioridade a isso,
mas que na verdade a estabilidade da moeda
constitui o primordial. E dá sua justificativa, invocando
a crueldade do passado, quando a hiperinflação
prejudicou de forma acachapante os brasileiros de
origem mais modesta, os pobres, os excluídos,
aqueles sem nenhuma capacidade de defesa contra
a inflação.

Sr. Presidente, o Ministro Pedro Malan, dentro
de sua concepção do modelo adotado pelo Governo,
está cercado de razão. Trata-se de um homem
competente, sério, ético, respeitável sob todos os
pontos de vista e que mantém sua posição de firmeza
no programa de longo prazo. S. Sª acredita que, ao
fim do segundo mandato do Presidente Fernando
Henrique Cardoso, o Brasil poderá reencontrar-se
com o desenvolvimento e terá uma distribuição de
renda em níveis moralmente mais aceitáveis. Sendo
assim, recusa-se a criar o que chama de “artificial
bolha de desenvolvimento”, porque esta, em sua
opinião, não possui qualquer possibilidade de
duração.

Ainda ontem, um grupo de Senadores
participou de um encontro muito produtivo,

interessante e esclarecedor com o Ministro Pedro
Malan, propiciado pelo Senador Ney Suassuna em
sua residência. Para os que lá estavam, ficou clara a
firmeza do Ministro e sua inabalável convicção de que
esse é o melhor caminho e de que S. Exª, como
Ministro, jamais tomaria a iniciativa de criar um surto
de desenvolvimento que não fosse solidamente
implantado na raiz da política de estabilidade traçada
pelo Governo. Ele classifica como coisa fácil de fazer
a criação dessa bolha, obtendo-se o aplauso efêmero
da Nação, mas sem a durabilidade, sem a
sustentabilidade dessa política num prazo médio ou
longo, o que considera irresponsabilidade. Declarou
que manterá essa política e expressou um ponto de
vista com tal convicção que deixou claro que é o
ponto de vista governamental, como que dando um
recado, perante os Senadores ali presentes, àqueles
que exigem uma alteração da condução rigorosa do
plano de consolidação da estabilidade para se criar
um surto efêmero de crescimento que não teria raízes
na política de estabilidade.

Srs. Senadores, o Ministro também foi claro em
dizer que o Governo não se incomoda com os índices
de popularidade decadentes e que não se
incomodará com pressões políticas – inclusive a dos
governadores, que surgem com uma força crescente
-, mantendo-se inabalável na sua firmeza, na sua
convicção de que esse é o caminho certo.

É importante ressaltar que a firmeza, a
convicção do Ministro pode encontrar desmentidos
na realidade. Não obstante sua seriedade, o
enfraquecimento da base de sustentação política
pode alterar a condução da política econômica, assim
como a eclosão – sempre de previsibilidade muito
difícil – de uma crise de natureza internacional que
traga mais um abalo à economia brasileira, já tão
abalada por elas.

A divergência fundamental em relação à diretriz
de estabilização dirigida pelo Ministro Pedro Malan,
que admiramos e respeitamos, ficou explícita nesse
encontro. Também queremos a estabilidade
monetária e fazemos questão da disciplina fiscal.
Entendemos que falsa foi a ancoragem da
estabilidade naquela supervalorização do real e que
mais verdadeira é a ancoragem do real em uma
disciplina fiscal que não permita mais que o Governo
perca o controle do gasto público e do equilíbrio
orçamentário e fiscal.

O Sr. Geraldo Cândido (Bloco/PT – RJ) –
Concede-me V. Exª um aparte?

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB –
RJ) –  Ouço V. Exª com prazer.
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O Sr. Geraldo Cândido (Bloco/PT – RJ) –
Agradeço a V. Exª a oportunidade do aparte e
parabenizo-o pela brilhante análise que faz com
relação à política econômica do Governo. Na semana
passada, neste plenário, quando discutíamos a
marcha dos 100 mil, alguns Senadores
denominaram-na “Marcha dos Sem-Rumo”.
Criticaram-nos por considerar que a Oposição
desejava praticar um golpe contra o Governo
Fernando Henrique Cardoso. Aí está a resposta: a
“Marcha dos Sem-Rumo” deu direção ao Governo,
que está procurando o rumo que não tinha. A reunião
do Governo de ontem com sua base de apoio,
apresentando o Plano Plurianual, é um indício de que
o Governo começa a mexer-se. O Ministro Pedro
Malan está resistente, dizendo que não mudará a
política econômica do Governo. Mas é impossível
que este País suporte mais quatro anos com essa
política econômica. Manifestações de
descontentamento têm sido vistas em todas as
grandes cidades. O povo não suporta mais a
situação. Para tentar minimizá-la, na semana
passada, informaram que houve uma queda no índice
do desemprego. O percentual é de 0,34%. Não houve
aumento de empregos, mas diminuição do índice de
desemprego. Os indicadores econômicos
demonstram que o PIB teve uma queda de 0,12%. Tal
percentagem parece pouco, mas, num PIB de R$800
bilhões, é um valor considerável. O Governo faz
previsões muito otimistas, mas essa não é a nossa
realidade. Ou o Governo muda a sua política ou a
situação ficará cada vez pior. O povo não suporta
mais. Parabenizo V. Exª pela análise e agradeço o
aparte.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB –
RJ) – Agradeço o aparte, Senador Geraldo Cândido.
Nossos pontos de vista são inteiramente coincidentes
e, ao mesmo tempo, não coincidentes com o do
Ministro Pedro Malan. S. Exª está convicto de que seu
caminho é o certo. S. Exª sempre pareceu ser uma
pessoa muito firme. Enquanto o timão estiver em sua
mão, o Governo terá esse rumo que, acreditamos,
produzirá resultados cada vez mais desagregadores
da sociedade, da economia brasileira e suscitadores
de manifestações e indignação. O Ministro, porém,
pensa que isso não acontecerá. Ele considera que,
ao fim do segundo mandato do Presidente Fernando
Henrique, a situação do País estará muito melhor, o
crescimento já terá sido retomado, as questões
sociais já terão sido atendidas. S. Exª parece
desatento quanto à indefinição política do Governo
como um todo. Enquanto o Ministro tem firmeza no
timão, o próprio Presidente manifesta-se, com certa
freqüência, indeciso quando sofre pressões da sua

base de sustentação, cada vez mais descrente e
cética dos resultados dessa condução.

Disse o Presidente para aguardarmos até o fim
do mandato e termos paciência. Evidentemente, nós,
representantes do povo, temos que ter a visão das
coisas e a necessária virtude da paciência, que, em
política, é fundamental. Entretanto, o povo mais
oprimido, as camadas sociais duramente atingidas
por essa política e pelo desemprego têm a sua dose
de paciência muito mais limitada que a nossa. E,
assim, crescem as manifestações.

O nível de incerteza é inerente à própria política
do Governo, porque vem da dependência de fatores
externos. O Brasil não está autônomo nas suas
decisões. O Brasil, cada vez mais, depende de um
comportamento do mercado financeiro, da aprovação
ou não das suas políticas. Nessa busca de
aprovação, a política econômica vai fazendo
concessões ao capital estrangeiro, que, na sua
grande parte, é capital brasileiro que saiu e que volta
como estrangeiro, observando muito bem as
vantagens que pode ter com essas concessões. Com
isso, o Brasil desce nesse lodaçal que impede uma
política mais ativa de retomada do crescimento e da
redução do desemprego.

A nossa divergência fundamental está no grau
de autonomia das nossas decisões. Acreditamos que
a decisão fundamental de mudança de política não é
realmente o que querem os desenvolvimentistas do
Governo, ou seja, a criação da tal bolha de
crescimento sem nenhuma sustentação, ainda
dependente do comportamento do mercado
financeiro e, por conseguinte, insustentável. O que
queremos não é essa bolha desenvolvimentista, o
que queremos é uma retomada da autonomia
brasileira em relação às decisões da sua política
econômica, um rompimento mesmo com o Fundo
Monetário Internacional, com todas as letras. Sem
esse rompimento, isto é, sem um grito de
independência que começa pelo estabelecimento de
um controle do nosso câmbio, para nos livrarmos
dessa dependência, dessa ansiedade em relação ao
fluxo de capitais externos, não teremos autonomia
para tomar as outras decisões relativas à redução da
taxa de juros, à manutenção da disciplina fiscal e a
uma reforma tributária que aumente a contribuição
dos brasileiros mais ricos, que pagam muito pouco
imposto – essa é a verdade. Tudo isso começa pela
recuperação da autonomia, que sabemos que o
Presidente Fernando Henrique não fará.

Qualquer alteração de política em relação ao
rumo Pedro Malan será uma alteração que não vai
declarar essa autonomia brasileira, mas vai procurar
dar um arranjo provisório, que o Ministro Pedro Ma-
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lan, com razão, chama de “bolha insustentável de
desenvolvimento”, de crescimento e, por
conseguinte, não vai produzir soluções duradouras,
mas euforia transitória e, logo em seguida,
indignação multiplicada. Dentro da sua concepção, o
Ministro Pedro Malan tem razão.

No entanto, a nossa concepção é
profundamente divergente, na medida em que
queremos essa mudança que sabemos que o
Presidente Fernando Henrique não fará, pelo seus
compromissos. Não precisa ser nenhum brasilianista
para chegar a essa conclusão, nenhum Thomas
Skidmore, que, na sua entrevista à revista Istoé,
declarou que Fernando Henrique não tem mais
nenhuma possibilidade de recuperação e vai terminar
seu mandato dessa forma mesmo, administrando a
crise no dia-a-dia, indignações cada vez maiores e
popularidade decadente. Basta ser um observador
minimamente capaz e ligado à observação da
realidade do País. E essa alteração fundamental da
política econômica é que vai caracterizar um novo
modelo. Quer dizer, a partir da recuperação da
autonomia será possível inaugurar uma nova etapa
de desenvolvimento com base em um projeto de
desenvolvimento eminentemente nacional que seja
capaz de reduzir as taxas de juros, mas sem se
descuidar da disciplina fiscal, conseguindo-se o
equilíbrio fiscal por meio da redução dos encargos de
juros — que hoje são o maior item da despesa
governamental —, aliada a uma taxação mais efetiva
sobre os ricos brasileiros. O Governo manteve a
alíquota de 27,5% sobre os ganhos de salários
superiores a R$1.500,00. Consideramos essa
medida inteiramente errada e anti-social. Teríamos
recuado para os 25% de antes, criando, entretanto,
outros patamares, outras alíquotas — 35%, 45% ou
até 55% —, conforme o nível de renda — e não
apenas dos salários — apurado na declaração anual
de todo contribuinte.

Quem pode deve pagar. É preciso que quem
usufruiu dos benefícios dessa política concentradora
de renda e de riqueza pague, agora, a maior parte da
fatura, para aliviar os encargos sobre as empresas,
sobre a produção, de um modo geral, sobre a classe
média e os brasileiros excluídos de todo o mercado.

Eu estaria perfeitamente de acordo com um
imposto sobre grandes fortunas, com um imposto
sobre os combustíveis. Deveria haver um cuidado
muito maior, redobrado, com a questão da
sonegação, com a lei do sigilo bancário, que está
tramitando na Câmara e já foi aprovada no Senado;
teria de haver a extinção da indústria de liminares,
que livra grandes empresas e bancos do pagamento

de imposto; deveria haver um equipamento melhor da
Receita Federal e mais concursos para aumentar o
quadro de pessoal habilitado a completar, de forma
eficaz, o cerco sobre a sonegação.

À medida que se taxarem mais os ricos, que se
aliviarem os gastos governamentais desses juros
estratosféricos, evidentemente haverá muito mais
dinheiro para a educação, para a saúde, para os
investimentos desenvolvimentistas, com base em um
programa de desenvolvimento verdadeiramente
nacional, para que se possa atender os Estados,
realizando-se um Plano Brady com o objetivo de
cancelar aquela parte da dívida que é
responsabilidade do Governo Federal. Com a
elevação arbitrária e unilateral dos juros, em um
processo de juros sobre juros, gerou-se esse
endividamento que os Estados não podem mais
suportar.

Enfim, essa é uma alternativa nossa à do
Ministro Pedro Malan, que considero errada, embora
respeite a pessoa do Ministro. S. Exª está convencido
do acerto da sua condução e não se curva às
pressões que querem mudar a sua orientação no
sentido daquilo que julgamos conduzir ao
desenvolvimento sustentável; prefere produzir uma
melhoria da popularidade do Presidente à custa de
uma decepção, logo adiante, com a volta da inflação
e a insustentabilidade do desenvolvimento.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V.
Exª me permite um aparte?

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB –
RJ) –  Ouço V. Exª, Senador Eduardo Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) –
Senador Roberto Saturnino, V. Exª traz ao
conhecimento do Plenário o diálogo ontem havido
entre o Ministro Pedro Malan e os membros da
Comissão de Assuntos Econômicos. O Presidente da
Comissão, Senador Ney Suassuna, teve a gentileza
de promover essa conversa informal, franca e
respeitosa com o Ministro. V. Exª foi participante e
testemunha e traz-nos revelações importantes a
respeito desse encontro. Sim, o Ministro procurou
ressaltar a sua convicção com respeito às diretrizes
de política econômica que está empenhado em dar
continuidade. Procurarei enriquecer seu discurso
com algumas das impressões que tive do encontro,
se V. Exª me permitir.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB –
RJ) –  Sem dúvida, com muito interesse, Excelência.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – No
início de sua fala, o Ministro se mostrou um tanto
preocupado, sentindo-se, talvez, provocado em sua
braveza em função dos recentes protestos havidos.
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S. Exª pôde ver da janela do Ministério da Fazenda a
marcha. Eu até lhe disse que provavelmente S. Exª
teria acompanhado a marcha, como fez, aliás, o
Ministro da Justiça, José Carlos Dias, que ficou
observando-a em todos os seus detalhes. O Ministro
Pedro Malan preferiu ficar trabalhando o dia todo,
mas foi inevitável que também a tivesse visto. S. Exª
observou tantos detalhes, que se sentiu
pessoalmente magoado e atingido, não como
Ministro, pelas expressões “Fora, FHC!”. Também
nos fez uma revelação surpreendente, sobretudo
para nós do Partido dos Trabalhadores, ao afirmar
que havia recebido, em um envelope não-identificado
e fechado, o caderno de teses do Partido dos
Trabalhadores para o II Congresso Nacional do PT e
que o havia lido, Senador Roberto Saturnino. Esse é
o primeiro caderno de teses que contém 10 ou mais
teses. S. Exª disse ter lido todas elas, ficando muito
impressionado com o teor crítico à condução da
política econômica e com a maneira como era tratado
o Governo, fazendo ressalva apenas a uma das teses
— não disse qual — e afirmando que assinaria as
demais. Seria pedir demais que o Ministro da
Fazenda do Governo Fernando Henrique Cardoso
assinasse as 10 teses. Considero positivo que S. Exª
se tenha interessado por essas teses. Procurei
ressaltar que as pessoas que fizeram críticas tão
severas e as estão formulando, como as que
estiveram na marcha, são brasileiras e estão sentindo
os efeitos da política econômica. Assim, fiz-lhe a
sugestão de que aceite o convite do Presidente da
Comissão de Assuntos Econômicos, Senador Ney
Suassuna, de, por exemplo, visitar os flagelados, os
lugares onde a seca está levando pessoas a ficarem
cada vez mais excluídas de direitos à cidadania,
atingidas pela fome, pelo desespero, pela falta de
oportunidade de emprego. A Senadora Heloisa
Helena até propôs que uma primeira visita oficial da
CAE seja realizada em Alagoas, no Município de São
José da Tapera, que, de acordo com o último relatório
da ONU, mostrou o pior Índice de Desenvolvimento
Humano, no Brasil, em termos de mortalidade infantil,
o segundo pior entre Municípios no mundo. Pessoas
tão iluminadas como Frei Betto e Frei Leonardo Boff
têm dito que a cabeça das pessoas costuma andar
ali, onde os pés pisam. Seria importante que o
Ministro Pedro Malan pudesse também estar pisando
no lugar onde estão essas pessoas, para interagir
com elas. Quando observei que S. Exª interagia muito
mais com os homens das finanças, com os grandes
empresários do sistema financeiro, dos diversos
segmentos mais importantes da economia brasileira,

respondeu-me que quase não tinha vida social, que
raramente ia a jantares como aquele proporcionado
ontem pelo Senador Ney Suassuna. Acontece que
faz parte da vida dos Ministros, dos responsáveis pela
vida econômica do Brasil interagir no dia-a-dia, em
seus gabinetes, nos lugares para os quais são
convidados, nas palestras que realizam. Quando vão
ao Rio de Janeiro, a São Paulo, às diversas capitais,
são as entidades empresariais como a FIESP, a CNI,
a Associação Comercial, as mais diversas entidades
do mercado de capitais, a Bovespa que os recebem
nos clubes, são os empresários os que têm a
oportunidade do diálogo. Por essa razão, fiz a
sugestão. Senador Roberto Saturnino Braga, ainda
hoje, depois do nosso diálogo de ontem à noite,
conversei com Dom Raimundo Damasceno,
Secretário-Geral da CNBB, e informei-lhe que o
Ministro da Fazenda se dispõe a um diálogo. Para
que não viesse a ser um diálogo partidário entre PT,
PSB, PDT, PCdoB, a CNBB convidaria S. Exª e
diversos segmentos. Esse encontro poderá
acontecer na sede da CNBB e ser sobre os temas da
Campanha da Fraternidade: promover o emprego,
erradicar a pobreza, melhorar a distribuição da renda,
a que S. Exª está disposto. Conheci o Ministro Pedro
Malan ainda estudante de economia, em 1971, na
Universidade de Berkeley, quando fazia uma palestra
junto com Albert Fishlow, sobre o caráter ditatorial do
regime então vigente no Brasil e o problema da
desigualdade. S. Exª era um defensor da ampliação
das liberdades democráticas e um crítico severo da
falta de democracia e da desigualdade crescente a
que a política econômica nos estava levando. Desde
então, tornei-me seu amigo. Converso com o
Ministro, como V. Exª testemunhou. Como no ano
passado dei-lhe o livro A Desigualdade
Reexaminada, do Amartya Sen, S. Exª me retribuiu
com outro livro de Amartya Sen, sobre ética e
economia. Faço este registro, Senador Roberto
Saturnino, porque Amartya Sen destaca que os
economistas deveriam se importar muito mais com as
questões éticas, e que, assim, a economia será mais
bem servida. “O argumento em favor de aproximar
mais a economia da ética não depende da facilidade
de consegui-la. Fundamenta-se antes nas
recompensas advindas do exercício”. Ele procura
argumentar que os economistas ganharão muito ao
considerar as questões éticas, como a da importância,
para os economistas, de estar pensando em como
erradicar a fome, combater a pobreza e promover a
igualdade. Pois bem, acerca do livro, disse-me o Ministro Pedro
Malan que era um pequeno grande livro sobre tema que
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nos era caro há décadas. Senador Roberto
Saturnino, sou uma pessoa que dificilmente perde as
esperanças, e espero estar procurando convencê-lo,
mesmo quando S. Exª se mostra sem intenção de
mudar. V. Exª percebeu, quando S. Exª afirmou que
não iria mudar coisa alguma, para a Oposição, aquilo
foi quase a confirmação de que daquele jeito não
dava. Mas, quem sabe, não possamos mudar a
mente, as possibilidades, e mostrar que é possível
compatibilizar o crescimento com a estabilidade, a
promoção do pleno emprego, a distribuição da renda,
desde que levemos em consideração esses valores
do Prêmio Nobel Amartya Sen, no sentido de que,
para cada instrumento colocado em prática, há que
se notar se os que irão ser beneficiados são aqueles
que já detêm grande riqueza ou aqueles que, até
hoje, estiveram destituídos de seus direitos. Senador,
cumprimento V. Exª por trazer ao conhecimento e à
reflexão do Plenário do Senado e da Nação o
significativo e relevante diálogo de ontem.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB –
RJ) – Senador Eduardo Suplicy, agradeço as
achegas de V. Exª, que enriqueceram muito meu
pronunciamento e trouxeram, ao conhecimento da
Casa, detalhes muito interessantes do convite feito
por V. Exª ao Ministro Pedro Malan, que é uma
pessoa em que se pode acreditar.

Acredito que S. Exª é uma pessoa verdadeira,
que não procura mistificar suas palavras e suas
ações, e acredita naquilo que faz e o que diz são suas
próprias convicções. É um estudioso, lê muito, um
devorador de livros – leu as teses do PT que lhe
chegaram às mãos há pouco tempo. Por suas
responsabilidades, S. Exª é obrigado a receber
pessoas o dia inteiro. É um homem de gabinete, um
homem que não desce, não tem condições, não tem o
hábito nem a inclinação para a visita à realidade das
pessoas da terra.

Estou certo de que o convite que V. Exª fez abriu
ao Ministro Pedro Malan uma perspectiva de
reconhecer que é preciso sair um pouco do gabinete
e ganhar a rua, especialmente as ruas brasileiras em
que viceja, com maior intensidade, a pobreza, a
miséria, a carência.

Ao ouvir o convite de V. Exª, a reação do
Ministro foi de aceitação, naturalmente
submetendo-o à sua complicada agenda. Mas senti
uma inclinação de aceitação por parte de S. Exª. Não
sei se o Ministro lembrou a observação feita pelo
nosso Presidente, Senador Antonio Carlos
Magalhães, segundo a qual S. Exª nunca havia
recebido um pobre em sua vida. É claro que é quase

impossível receber um pobre em seu gabinete,
porque S. Exª está sempre a receber os comandantes
da economia, os empresários e os que lideram os
grandes interesses. Mas a maneira de ter contato
com o pobre é sair às ruas; é atender a convites como
o que foi feito por V. Exª, a meu juízo, com uma boa
receptividade da parte de S. Exª.

Embora a convicção de S. Exª seja firme, não
deixo de ter uma esperança de que possa rever os
seus pontos de vista e se aproximar mais dos pontos
de vista que defendemos. Não creio que S. Exª seja
uma pessoa capaz de se curvar às pressões dos
desenvolvimentistas do Governo, que, no fundo,
querem apenas melhorar a popularidade do
Presidente por meio do expediente da criação de um
surto de desenvolvimento sem sustentabilidade.

O encontro na casa do Senador Ney Suassuna
propiciou esse diálogo franco que, num debate formal
no Senado ou na Câmara, não poderia existir. Creio
que a iniciativa do Senador Ney Suassuna foi
extremamente valiosa, oportuna, e poderá gerar, não
só alterações no comportamento do Ministro, mas
aproximações e diálogos em outras circunstâncias.
Por exemplo, junto à CNBB e as lideranças religiosas
do País, dando uma noção mais efetiva da realidade
em que a maioria esmagadora do povo brasileiro vive,
agravada por essa política econômica que cerceia o
desenvolvimento por todos os meios e que nos joga
na dependência do comportamento do mercado
financeiro internacional, na dependência da
preferência do mercado financeiro nos obrigando a
fazer concessões.

Aproveito a oportunidade para transmitir minha
opinião e dar notícia do encontro. Gostaria de
registar, principalmente, que – não obstante divergir
profundamente das nossas – o Ministro Pedro Malan
causou-nos a impressão de possuir uma convicção
muito firme, que não será alterada pelas pressões
desenvolvimentistas que estão surgindo dentro do
partido do Governo.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Roberto
Saturnino, o Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Ademir Andrade, 2º
Vice-Presidente.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Sr.
Presidente, peço a palavra como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Com
a palavra, pela Liderança do Bloco, a Senadora
Marina Silva.
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A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC. Como
Líder. Sem revisão da oradora) – Sr. Presidente, Sras

e Srs. Senadores, como membro da Comissão de
Combate à Pobreza, tenho o tempo todo me
deparado com o conceito de segurança alimentar.

Os inúmeros debates que têm-se realizado
sobre esta questão são altamente ricos, com uma
contribuição muito grande, existindo inclusive um
Fórum Nacional de Segurança Alimentar. Hoje, na
Comissão, a Drª Lena Lavinas – com a qual aprendi
muito – fez uma brilhante exposição sobre o tema.
Estou lidando com o conteúdo deste tema e vejo, à
luz de uma grande crise social, que as pessoas
estão vivendo momentos de dificuldades pela falta
de emprego, de moradia, de perspectivas de
sobrevivência, e alguns até vivendo abaixo dos
limites necessários de proteínas, como muito bem
foi demonstrado pela pesquisa feita pela Drª Lena
Lavinas, do IPEA.

Pensando no conceito de segurança alimentar,
à luz da realidade a que me referi, é que imaginei
que talvez fosse interessante – feitas as devidas
adaptações -, criarmos também o conceito de
segurança política. Tal conceito serviria exatamente
para que as pessoas tivessem as mínimas
condições ou garantias de que aqueles programas,
aquelas iniciativas propostas pelos governantes,
pelos dirigentes seriam levadas à cabo, e que os
representantes de instituições, a sociedade, as
pessoas em geral sentissem que aquilo que está
sendo proposto pelos seus dirigentes seria
realizado, no mínimo, no seu essencial.

Estou me referindo a isso, Sr. Presidente, em
função do famoso PPA, apresentado ontem pelo
Governo e, aliás, rebatizado de “Avança, Brasil”,
porque no ano passado recebeu o nome de “Brasil
em Ação”.

De acordo com essa observação que acabo de
fazer do conceito de segurança política, pensei o
seguinte:

Quais são as garantias políticas, qual é a
segurança política de implementação das intenções
reveladas pelo Governo? A economia não dá garantia
alguma, até porque tem demonstrado o contrário:
enorme truculência para quebrar regras, acordos,
expectativas sociais, para gerar sofrimento social,
sempre sob a justificativa de funcionamento de um
dado modelo. Só a política pode impor limites à
economia e fazer valer a sociedade, a integridade
humana, coletiva e individual da sociedade.

Não estou aqui, Sr. Presidente, esquecendo o
fato, como muitas vezes querem dizer aqueles que se

contrapõem à Oposição, de que poderemos criar uma
realidade fantasiosa, acima da realidade objetiva.
Não é isso. Como professora secundária de História,
em meu curso de formação, sempre ouvi – na época
em que era moda os professores serem marxistas –
repetirem a frase do velho Marx de que “os homens
fazem a História, mas a fazem em condições
historicamente determinadas”.

Sei que a história é feita em condições
determinadas. Mas, se os homens se restringirem
aos limites da história, se a história for
compreendida pelos governantes como uma
fatalidade, se trabalharmos com o conceito de
deificação da história, não necessitaremos de
presidente ou não precisaremos sair da lógica dos
impérios teocráticos, da época em que os
governantes eram confundidos com a figura de
Deus. Quem é sociólogo, antropólogo e historiador
sabe muito bem que os primeiros governos foram
teocráticos, em que o faraó era divino e que o que
acontecia na história era fruto da ação dos deuses,
portanto, não tínhamos como romper esses limites.

Os neoliberais dizem: “O que vocês da
Oposição acham que se pode fazer? O mercado é
assim mesmo. O Brasil não tem condições de competir
com o mercado”. As pessoas justificam algo ruim que
fazem, mesmo quando não querem, porque o
mercado é devastador, avassalador na sua ânsia de
gerar dinheiro, gerar avanços para o seu crescimento.

Sr. Presidente, tenho a clareza de que
trabalhamos com uma realidade, mas precisamos
mudá-la porque, muito embora façamos a história, não
podemos achar que ela é fruto da nossa imaginação,
que podemos lhe arbitrar qualquer sentido.

O investimento social previsto nada significa
sem garantias efetivas de que não será destroçado
na primeira esquina sob o tacão das razões
econômicas. Razões essas nem sempre internas. E
quantas vezes, Sr. Presidente, observamos que as
razões econômicas que nos são apresentadas como
motivo para corte na área social e nos investimentos
produtivos, os quais podem gerar riquezas, empregos
e alternativas para a sobrevivência das pessoas, não
são necessariamente as do nosso País, pensadas
internamente. São, muitas vezes, exigências
externas. Ao passar dos anos, aqueles mesmos que
fizeram as bulas, as receitas, que teceram os rosários
para que rezássemos o seu terço, o seu rosário na
economia vêm dizer que um dos grandes problemas dos
planos é a falta de investimento na área social, é não
pensarmos em saídas do ponto de vista social, principal-
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mente no que se refere a investimento em nível de
educação.

Graças a Deus já fazem essa crítica! Todavia,
devo registrar que nem sempre esses cortes são
feitos do ponto de vista das nossas razões internas.
Se não houver essa garantia, ou seja, essa
segurança política, projetos em que as razões
econômicas são hegemônicas podem gerar um
cenário semelhante ao da bomba inventada tempos
atrás, cuja novidade era sua capacidade de matar
todas as pessoas numa determinada área, sem
destruir as construções, os investimentos
econômicos, o patrimônio, enfim.

Digo isso, Sr. Presidente, porque, se
continuarmos com essa lógica de “o mercado
financeiro vai bem, obrigado; existem 60 milhões de
incluídos que vão bem, obrigado”, então tudo pode
acabar pelo entorno, que as estruturas permanecem,
o mercado continua, as possibilidades para alguns
estão ótimas, graças a Deus. No entanto, realizou-se
uma verdadeira destruição das pessoas, da cultura,
das esperanças, das expectativas, sem que
tivéssemos destruído o patrimônio daqueles que
pensam que o mercado é tudo e que responde a tudo.

Mesmo que o Governo entenda que ele, sim,
sabe o rumo das coisas, é preciso advertir que este
lema Avança Brasil tem armadilhas semânticas,
sugeridas pela realidade. Por exemplo, sugere-me a
visão de governantes, de dirigentes, todos
engravatados, empurrando o Brasil ladeira acima,
sem tomar o devido cuidado com o fato de que lá em
cima pode haver um despenhadeiro, proporcionando
uma situação de um verdadeiro “Deus nos acuda”,
com o País despencando ladeira abaixo, e todo
mundo correndo atrás, como aconteceu no início
deste ano, quando, com a crise fiscal, precisou-se
mudar o câmbio, fazer as mudanças, que já eram
necessárias desde o período anterior, desde o
primeiro mandato do Presidente Fernando Henrique
Cardoso, e não foram feitas.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o
Presidente da República disse, em seu discurso,
acertadamente, que a Nação é mais do que o Estado,
é maior do que as atividades que o Estado pode
desempenhar. Nação, disse ele, “é um sentimento
que se concretiza no dia-a-dia, no cotidiano das
pessoas, é uma visão que essas pessoas têm dentro
de si, dos seus corações e das suas mentes, de
imaginar um futuro para este País”. Com essas
palavras do sociólogo e Presidente Fernando
Henrique Cardoso, eu concordo inteiramente. Elas
são absolutamente corretas; estão em acordo com o
conceito que tenho do que seja uma Nação.

Isso faz lembrar o cidadão paranaense, pobre,
que recolheu em sua casa uma outra família pobre.
Esse cidadão, quando ia passando na rua, viu uma
família pobre embaixo de uma árvore — isso saiu nos
jornais televisivos — e levou essa família para a sua
casa. O sentimento que aquele cidadão teve foi o de
que “já que ninguém faz nada, eu resolvi fazer alguma
coisa, levei aquela família, eu não poderia deixar
aquela família embaixo da árvore”. Esse cidadão é
um exemplo do conceito de Nação. Mesmo com o
sentimento de que “ninguém faz nada”, esse cidadão
resolveu fazer alguma coisa por um sentimento de
solidariedade. Esse ninguém ao qual ele se refere
tem um nome, é um sujeito muito determinado.
Talvez ele pudesse ter dito: já que o Governo não faz
nada, que o Prefeito não faz nada, já que as
instituições que têm a responsabilidade de fazer não
fazem nada, já que o Congresso – Senadores e
Deputados – não faz nada, eu, como cidadão, faço.

Esse cidadão é um exemplo de sentimento de
Nação, que estaria de acordo com o conceito
proferido pelo Presidente e sociólogo Fernando
Henrique Cardoso.

Esse é o patrimônio humano com que conta o
País e que expressa bem a idéia de Nação, de
fraternidade. E há milhares de pessoas pelo País
fazendo o mesmo. O que é óbvio é que o “ninguém” a
que esse cidadão paranaense se referiu são as
estruturas da sociedade.

A Nação, com certeza, é bem maior do que os
limites burocráticos, do que os limites frios do Estado,
que, muitas vezes, está mais preocupado em dar
respostas ao mercado do que à vida das pessoas.
Esse sentimento de Nação faz com que tenhamos um
conteúdo cultural, social, político, espiritual, que nos
faz bem maiores do que os limites frios aos quais me
referi anteriormente.

O Presidente disse mais: “Um projeto nacional
não pode ser concebido como se o Estado fosse o
Leviatã, fosse a alavanca para desenvolver setores
que não podem ser desenvolvidos ou para dar
recursos àqueles que não têm competência para bem
usá-los”. Falou ainda em parceria, em
complementaridade de ações com os governos estaduais
e municipais, com as milhares de ações da sociedade. Ele
considera que o novo orçamento mostra uma revolução
na estrutura do Estado brasileiro e o do Governo
brasileiro.

Então, cabe perguntar: vamos, de fato, fazer um
revolução de verdade, a começar pelas garantias políticas
aqui referidas, a exemplo da segurança alimentar, da
segurança política? A resposta deve, necessariamente,
passar pelo reconhecimento de que houve um
afastamento do Estado de um eixo social, e, por esta
razão, a sociedade assumiu funções de políticas
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públicas, de forma que, hoje, as milhares de ações
por ela desenvolvidas, certamente, são o que
assegura o equilíbrio social do País e, no seu
conjunto, possivelmente, têm uma relevância e uma
eficiência maiores que tem a ação do Estado.

Mas não se deve, com isso, subdimensionar a
importância do Estado e o fato de que ele é o único
que pode dar escala e continuidade às experiências
bem sucedidas. E o Brasil está repleto delas: ações
de combate à miséria, de geração de renda, de
solidariedade – como é o caso do cidadão a que me
referi anteriormente. Essa é a parceria que a
sociedade quer, ou seja, o Governo deve assumir que
quem faz bem deve participar da elaboração e deve
ter voz ativa no uso dos recursos e nas formas pelas
quais serão aplicados.

Sr. Presidente, as observações que faço em
relação ao que foi apresentado ontem pelo
Presidente da República, qual seja, o Plano
Plurianual – PPA, batizado de Avança Brasil, são no
sentido de contribuir politicamente com algo que
considero essencial.

O Brasil em Ação representou um momento em
que o Governo tentou apresentar para a sociedade
brasileira um plano, que já estava no conteúdo da
peça orçamentária, já fazia parte das ações do
Governo e talvez tenha sido repaginado e batizado
como Brasil em Ação. O que faltou ao Brasil em Ação
talvez esteja faltando no Avança Brasil, ou seja, a
alma, o espírito, o conteúdo, a garantia política, a
certeza de que o que foi dito em alto e bom som, com
uma grande ênfase por parte do Governo, será
aplicado, será realizado.

Sr. Presidente, porventura já se fez um balanço
do que foi o Brasil em Ação? No Estado de V. Exª, o
Pará, quais foram as mudanças que, de fato, tivemos
no cotidiano das pessoas com o Brasil em Ação? Na
região Norte e nas demais regiões do nosso País,
certamente algumas coisas foram realizadas, mas
não podemos nos conformar em falar muito e realizar
muito pouco, considerando normal, a cada momento,
fazermos um grande barulho, e desse barulho surgir
apenas um pequeno resultado.

Talvez devêssemos aprender, com esse
momento em que a sociedade, de voz rouca, foi às
ruas para dar um recado ao Congresso, ao Executivo,
a todas as estruturas dirigentes deste País, aprender,
com um pouco mais de humildade, a fazer menos
barulho, a ter menos atitudes políticas de respostas
momentâneas e termos mais ação política de
respostas que possam ser duradouras, que possam

ser sentidas na vida das pessoas, senão poderemos
ficar realmente muito mal-acostumados. A cada
situação difícil, apresentaremos alguma saída e nos
conformaremos em apenas vermos aplacada a
crítica, o protesto, e em apenas termos dado uma
resposta para um fato criado, sem que essa resposta,
necessariamente, tenha se traduzido em um
significado e um conteúdo de mudança real na vida
das pessoas e da sociedade nos seus mais diferentes
aspectos.

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) –
Concedo a palavra ao Senador Leomar Quintanilha.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no
momento em que o Congresso Nacional recebe o
Orçamento da União para o ano 2000, propõe que
seja uma peça diferenciada das peças orçamentárias
que conhecemos nos anos anteriores. Dificilmente a
execução orçamentária se identifica com o
planejamento exercido, haja vista, no caso particular
que pretendo abordar, o gerenciamento da malha
rodoviária brasileira que acabou passando por uma
precariedade tão acentuada a ponto de se transformar
em um trânsito caótico para aqueles que usam as
rodovias federais neste País.

Felizmente, algumas ações foram tomadas e
precisamos recorrer a empréstimos externos, uma vez
que não conseguimos ajustar nas receitas
orçamentárias os recursos necessários ao
gerenciamento dessa malha rodoviária.

Não conseguimos identificar receitas apropriadas
para dar o trato adequado e que permitisse que as
rodovias brasileiras tivessem uma condição razoável de
utilização. Eu destacaria a situação da Rodovia
BR-153, mais conhecida como Belém-Brasília, que
de há muito vem tendo uma assistência basicamente
na sua face relacionada com a pista de rolamento. No
que diz respeito à sinalização, ao acostamento e
sobretudo àquela faixa de segurança que margeia a
rodovia, está totalmente tomada pela vegetação, que
cresceu e que, exuberante, acaba se transformando em
uma armadilha perigosa quando animais silvestres ou
outros veículos adentram inopinadamente a rodovia,
colocando em risco a vida de seus usuários.

Sr. Presidente, seria bom lembrar que a BR-153 é
de transcendental importância para várias regiões. As
Regiões Centro-Oeste e Norte têm na BR-153 o seu
principal eixo por onde são transportados os insumos que
a população das cidades, que habita ao longo do seu
curso, utiliza. Alimentos, vestuário e medi-
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camentos são transportados por essa rodovia e é por
ela que se escoa a produção dessa região. Por aí,
pode V. Ex.ª avaliar o significado e a importância da a
BR-153.

Nós, que representamos o Tocantins,
identificamos um sentimento forte que já cresce e
toma conta de toda a Região Centro-Oeste e da
Região Norte, que é a necessidade de mudarmos
definitivamente a matriz de transporte deste País,
com a implantação das Hidrovias Araguaia-Tocantins
e da Ferrovia Norte-Sul, para tirar essa exclusividade
da BR-153 de transporte de bens e serviços deste
País.

Eu gostaria de destacar, Sr. Presidente, um
trecho dessa rodovia que está a chamar a atenção.
Eu faria um apelo ao Ministro dos Transportes, Eliseu
Padilha, para que determinasse, urgentemente, ao
DNER providências para corrigir uma distorção que
ocorre no trecho entre Talismã e Alvorada, no Estado
do Tocantins. Esse trecho lembra muito a estrada de
terra, aquelas estradas pioneiras no período de
chuva, quando os caminhões carregados
começavam a passar na terra molhada e criavam
bitolas profundas. Por incrível que pareça, isso
aconteceu nesse trecho da BR-153, em cima do
asfalto. Ou o asfalto não era adequado para suportar
o tráfego, ou a carga utilizada pelos caminhões
estava excessivamente acima do peso permitido. O
fato é que no asfalto estão as bitolas profundas, com
15 ou 20 centímetros de desnível e que se
transformam numa verdadeira armadilha para
aqueles que utilizam essa estrada. De dia, aqueles
que não conhecem a estrada, de repente, saem de
um trecho onde a estrada está normal e lisa e
adentram no trecho com a bitola, provocando desvios
ou quase tomando a direção do motorista e,
freqüentemente, provocando acidentes.

Imagine, Sr. Presidente, à noite, ao cruzar um
outro veículo, que o motorista precise baixar o farol e
se surpreenda entrando naquela valeta.
Normalmente, assusta-se, provoca reações
inopinadas e acaba saindo da estrada. O
acostamento é baixo, e os acidentes estão-se
multiplicando naquele trecho. Os prejuízos materiais
são enormes, carros e mercadorias estão se
danificando e, pior do que isso, vidas estão sendo
ceifadas.

Então, reitero, de forma veemente, um pedido
que já tenho formulado ao Ministro Eliseu Padilha
para que encontre uma solução para esse trecho,
entre Alvorada e Talismã, no Tocantins, e resolva o
problema da BR-153.

Para completar, Sr. Presidente, quero pedir ao
Ministro Eliseu Padilha que desenvolva gestões,
determinando a criação de um distrito do DNER no
nosso Estado. O DNER que jurisdiciona o Estado do
Tocantins é o de Goiás. E, naturalmente, está
havendo a multiplicação das rodovias federais no
nosso território, que não se limita à Rodovia BR-153 –
temos ali a BR-242, a BR-230, a BR-235 e a BR-010.
Algumas delas, o Estado de Tocantins, por delegação
da União, está construindo ou pavimentando. Então,
é preciso que o distrito do DNER seja criado com
urgência para exercer um efetivo gerenciamento,
mais aproximado e adequado, como está a exigir
essa multiplicação da malha rodoviária federal no
território tocantinense.

Por último, Sr. Presidente, na cidade de Gurupi,
um dos principais pólos de desenvolvimento do
Estado, iniciou-se no ano passado a construção de
um viaduto na BR-153, que atravessa a cidade,
justamente para mitigar o sacrifício e os acidentes
que já estavam sendo provocados na travessia dessa
importante rodovia, de setores da cidade, naquele
fluxo normal do setor para o centro da cidade ou no
sentido inverso. Esse viaduto foi iniciado no ano
passado, está interrompendo parte da rodovia e, o
que é pior, a sua construção está parada.

Então, Sr. Presidente, fica aqui um apelo ao
Ministro Eliseu Padilha para que adote providências
com relação ao viaduto, ao distrito do DNER e ao
trecho da rodovia BR-153, entre Talismã e Alvorada
do Tocantins.

Durante o discurso do Sr. Leomar
Quintanilha, o Sr. Ademir Andrade, 2º
Vice-Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Casildo
Maldaner, 4º Secretário .

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) – Pela
ordem de inscrição, concedo a palavra ao Senador
Ademir Andrade.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Caro Senador Leomar Quintanilha, V. Exª
é sempre um homem de boa-fé, um homem de muita
esperança, pois crê que o Orçamento será cumprido.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria de
tecer algumas considerações sobre o PPA e sobre o
Orçamento para o ano 2000, e, em sessão seguinte,
sobre a distribuição de recursos para as regiões. A
Constituição Federal estabelece que o Congresso
Nacional e o Poder Executivo devem trabalhar para
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diminuir as desigualdades regionais, o que
evidentemente não vem sendo feito.

Em primeiro lugar, gostaria de falar a respeito
do PPA, apresentado ontem com grande festa e
pompa pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso.
E chamo a atenção para o descumprimento de
compromissos feitos pelo Presidente anteriormente.

O PPA e o Orçamento estão se sustentando
graças ao aumento de impostos efetivado em
momentos de dificuldade, estabelecido durante um
intervalo de cobrança da CPMF. Agora, ao
apresentar o Plano Plurianual e o Orçamento para o
ano 2000, o Governo prorroga esses impostos como
se a CPMF já não houvesse aumentado de 0,20%
para 0,38%.

Comecemos com a Contribuição Social sobre o
lucro líquido das empresas. Em função de ter de
passar seis meses sem a CPMF, o Governo, para não
ter quebra de caixa, aumentou a Contribuição Social
sobre o lucro líquido das empresas de 8% para 12%.
Esse imposto deveria durar até 31 de agosto. Agora,
ao apresentar o Plano Plurianual e o Orçamento do
ano 2000, o Governo mantém essa alíquota até o ano
2002. Ora, é evidente que empresário não paga
imposto sem repassá-lo para o produto final, o que
contribui para o aumento da inflação.

Mas quero chamar a atenção especialmente
para a falta de compromisso do Governo. Ele
prometeu ao povo brasileiro que cobraria 4% a mais,
enquanto não se reiniciava a cobrança da CPMF.
Pois bem, a CPMF foi reiniciada com o valor
praticamente dobrado e o Governo prorroga para final
de dezembro do ano 2002 a cobrança da alíquota de
12% sobre a contribuição social sobre o lucro das
empresas.

Outro artifício que ele usou para substituir a
perda da CPMF foi o aumento do Cofins –
Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social. Passou a alíquota de 2% para 3%, com o
compromisso de acabar no retorno da CPMF. Agora
vai tornar a alíquota permanente.

O Imposto de Renda da Pessoa Física
aumentou em 10% para as pessoas que ganham
acima de R$1.800,00. Houve um aumento dessa
alíquota no Pacote 51, quando da crise internacional.
A alíquota passou para 27,5% do total da receita do
contribuinte. Era provisória a alíquota, mas o Governo
a tornará permanente, pois depende dessas receitas
para cumprir o Orçamento para o ano 2.000 e o Plano
Plurianual.

Houve o compromisso do Presidente Fernando
Henrique Cardoso, sob a pressão dos prefeitos e
governadores de todos os Estados do Brasil, para
acabar com o Fundo de Estabilização Fiscal – uma
retirada de 20% de toda a receita vinculada na

Constituição que Sua Excelência utilizava como bem
quisesse e entendesse. Prometeu acabar, porque
estava prejudicando enormemente os Municípios e
os Estados brasileiros. Pois, o Governo pretende dar
continuidade ao Fundo de Estabilização Fiscal , antes
chamado de Fundo Social de Emergência. Aliás,
descobriram que este foi utilizado para a realização
de banquetes no Palácio do Planalto e, por isso,
mudaram sua denominação para Fundo de
Estabilização Fiscal. Quero alertar os prefeitos e
governadores de nosso País, principalmente os da
base de sustentação do Governo, para o fato de que
Fernando Henrique Cardoso está projetando a
manutenção do Fundo de Estabilização Fiscal com
outro nome, com o objetivo de recolher 20% de toda a
receita vinculada da Constituição, para que ele gaste
ao seu livre arbítrio.

O Congresso Nacional, ou algum segmento de
iniciativa partidária ou bloco partidário, decide, por
exemplo, por um fundo para atender às necessidade
da pobreza. Eu particularmente acredito que não é
esta a saída para resolver o problema dos pobres no
Brasil. Não creio que a criação de um fundo mudará a
nossa realidade. O que mudará a nossa realidade
será o crescimento econômico, o prestígio ao
pequeno e médio produtor, a reforma agrária, o
investimento em moradia, enfim, o crescimento da
economia, a obediência aos nossos próprios
interesses e não aos interesses de organismos
internacionais como o Fundo Monetário
Internacional.

Diz-se isso aqui no Congresso Nacional. Aliás, é
dito pela base de sustentação do Governo. E o próprio
Governo diz que é impossível, que a nossa carga
tributária é a maior do mundo e que não pode haver
mais impostos. Que contradição! Há uma proposta do
Senador Antonio Carlos Magalhães e um estudo sendo
elaborado por uma comissão mista do Congresso
Nacional com o fim de apresentar uma proposta para
diminuir a desigualdade social, para diminuir a pobreza,
para, vamos dizer assim, socorrer os excluídos da
sociedade. E o Governo chia e diz que o pacote é
impossível, pois não se pode aumentar impostos. Mas
quando faz o seu Plano Plurianual, quando elabora o
Orçamento para o ano 2000, mantém todos os
aumentos de impostos que havia prometido que seriam
temporários pois ficariam somente durante o tempo
de interrupção da CPMF – de janeiro a junho de
1999.

Por aí, conclui-se que se trata de um Governo
que não leva a sério o que fala e pensa que a
sociedade não acompanha o que está acontecendo.

O fato é grave: o Governo faz uma promessa,
descumpre-a radicalmente; não dá qualquer satisfação
à opinião pública; e se comporta como se nin-
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guém fosse dizer absolutamente nada ou lembrar
que ele assumiu o compromisso de que
determinados impostos seriam temporários.

O pior de tudo isso, Sr. Presidente, é que o
Governo, ao elaborar o Orçamento do Ano 2000,
estabeleceu que o salário mínimo só aumentará
5,6%. Ou seja, em 1999 deveremos atingir uma
inflação de 15% ou 16% – se formos muito otimistas
– ultrapassando a meta do Governo de em torno de
8%. Ainda assim, prevê o aumento do salário mínimo,
para 1º de maio do ano 2000, em apenas 5,6%, o que
elevaria o salário mínimo para pouco mais de
R$143,00 por mês.

É esse o Governo que quer festejar o
Orçamento e o Plano Plurianual, um Governo que
trata a sociedade brasileira como se fosse formada
por pessoas que não têm a menor percepção da
realidade e das intenções do Governo.

Pior do que isso tudo, Sr. Presidente: se formos
analisar aqui o cumprimento do Orçamento do ano de
1999. Nem falemos nas projeções feitas para o ano
2000. Projeções essas péssimas para os
trabalhadores, para os aposentados e,
principalmente, para os aposentados rurais, com o
aumento absolutamente insignificante do salário
mínimo.

Passo à análise do que fez o Governo ao tentar
cumprir o Orçamento estabelecido para o ano de
1999. Perceber-se-á claramente o desvio, a má-fé do
Governo Fernando Henrique Cardoso. Tenho alguns
levantamentos feitos pelas contas do Governo, por
intermédio do Siafi, dos recursos previstos para o
Orçamento de 99 e dos efetivamente executados até
o dia 30 de junho, ou seja, durante todo o primeiro
semestre do ano de 99. São estarrecedores os
dados.

Com investimentos – obras, estradas, ferrovias,
pontes, redes de energia etc -, o Governo previu
gastar em 99 R$8,73 bilhões. Executou, até agora,
8,45% do total previsto. O Governo está com
superávit, atendendo às determinações do Fundo
Monetário Internacional, porque está segurando
todo o dinheiro do Orçamento, cumprindo
absolutamente nada do que está estabelecido para
a aplicação de recursos no Orçamento da União.

Vamos aos dados: investimentos – dos
R$8,73 bilhões previstos, gastou até o primeiro
semestre, até 30 de junho, 8,45%; construção,
ampliação, recuperação e abastecimento de água –
de R$103,4 milhões, gastou 1,24%; infra-estrutura e
saneamento – de R$198 milhões, foram gastos
1,22%; sistema de esgotamento sanitário – de R$66
milhões, gastou 1,29%; eletrificação rural,
fundamental para o desenvolvimento do interior

brasileiro, inclusive para evitar a migração dos
nossos trabalhadores, que deixam as suas terras
para morar nos grandes centros, porque não têm
oportunidade de assistir a televisão, ouvir rádio, não
têm acesso aos meios de comunicação – dos
R$105,4 milhões destinados a esse fim, sabe quanto
o Governo aplicou? Zero, nem um centavo! Defesa
da criança e do adolescente – dos R$20 milhões
previstos, sabe quanto o Governo aplicou até agora?
Zero. Aquisição de veículos escolares – de R$13,1
milhões, o Governo aplicou zero. Infra-estrutura do
Sistema Único de Saúde, ou seja, melhoria da
infra-estrutura para que o Estado possa dar o
atendimento à saúde – previsão de R$431 milhões e
aplicação zero. Pronaf, a tão propalada agricultura
familiar, que funciona em todos os países europeus, os
chamados países de Primeiro Mundo, proporcionando
alta produção agrícola – dos R$154 milhões previstos,
aplicou-se até agora zero. Projeto de Reforma Agrária
e Colonização – R$95 milhões, 0,05% aplicado;
Programa de Desenvolvimento Urbano – R$266
milhões, zero de aplicação; melhoria das condições
de habitação – R$182 milhões, zero de aplicação;
erradicação da dengue – R$9,3 milhões, zero de
aplicação, nem um centavo para a dengue no ano de
1999; controle da doença de Chagas, a que ataca o
coração e é transmitida pelo barbeiro – R$36,4
milhões, sabem quanto aplicou? Zero.

Agora vem o dado que deve chamar a atenção
de todas as pessoas que nos estão escutando:
enquanto que com aquilo que é essencial, aquilo que é
fundamental para o nosso desenvolvimento, para o
nosso crescimento, para a geração de emprego,
para a saúde do nosso povo e para a educação do
nosso povo, o Governo está segurando todos os
recursos de tudo que está previsto no Orçamento;
ele gastou mais em investimento e atingiu 8,45%
nessa área. Agora, pasmem V. Exªs, previsão de
pagamento de juros: no ano de 1999, o Governo
brasileiro pagará R$50,1 bilhões de juros da sua dívida.
No ano de 2000, no Orçamento apresentado ontem com
toda pompa pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso,
vamos pagar R$62 bilhões de juros, enquanto o
investimento total será de menos da metade desse valor.
Mas, na aplicação do Orçamento de 1999, enquanto
em todos os outros segmentos ele chegou ao máximo
de cumprir 8,45% do que estava estabelecido no
Orçamento de 1999, com relação ao pagamento dos
juros daquelas pessoas que aplicam no sistema
f inanceiro, dos banqueiros, que não produzem
nada, que especulam, que não fazem parte do setor
produtivo, o Governo brasileiro cumpriu até 30 de
junho 56,94%, ou seja, ele superou, porque, até 30 de
junho, era de se supor que ele tivesse pago 50% do
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serviço da dívida por meio dos juros. Mas não: ele
pagou 56,94% até 30 de junho; ele pagou
exatamente R$28 bilhões de juros, para enriquecer
aqueles que são donos de bancos e que podem viver
de aplicações no sistema financeiro.

É isso, Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores,
que não entendemos como uma atitude correta da
parte do Governo. Não há como justificar esse tipo de
comportamento. É por isso talvez que o Presidente
esteja tão impopular, esteja tão repudiado, reprovado
pelo povo brasileiro, chegando a índices de rejeição
que ultrapassam 60%. Creio que Sua Excelência
nunca esteve numa situação tão difícil junto ao nosso
povo. E, lamentavelmente, tudo o que faz conduz a
que o povo brasileiro passe a ter mais desconfiança,
a viver mais assustado e preocupado com o seu
futuro. Não dá para acreditar, diante dos dados que
temos, que citei um por um, que o Governo Fernando
Henrique Cardoso vá cumprir as metas
estabelecidas, seja no Orçamento do ano 2000, seja
no Plano Plurianual, ainda que isso pudesse ser feito
às custas da manutenção ou do aumento de impostos
sobre o povo brasileiro, como ficou comprovado
também na análise que apresentei.

De forma que queremos chamar a atenção para
essas questões e nos dirigir aos quase seis mil
Prefeitos deste País, aos 27 Governadores – não
apenas aos seis da Oposição – que vivem de pires na
mão, passando toda espécie de dificuldade, aos
Vereadores do nosso País, às organizações da
sociedade civil, para estarem atentos à análise
daquilo que está sendo proposto, não engolindo de
maneira fácil o que a mídia nos empurra. Façam uma
análise crítica do que está sendo proposto, fazendo
contrapropostas, condenando, chamando a atenção,
como fizemos na grande marcha dos cem mil,
recentemente, em Brasília.

Desejo, Sr. Presidente, que seja incluído nos
Anais do Senado da República, como parte
integrante do meu pronunciamento, o artigo do
jornalista Janio de Freitas, da Folha de S.Paulo,
publicado hoje, quarta-feira, 1º de setembro, com o
título Avança mesmo. Ele faz uma análise real
daquilo em que realmente o Governo Fernando
Henrique está avançando em nosso País.

Sr. Presidente, pretendo continuar minha
manifestação numa próxima sessão, não apenas
tratando dos erros cometidos pelo Governo na
proteção escandalosa dos interesses do sistema
financeiro, na falta de coerência nos seus
compromissos de não aumentar impostos, na
dificuldade que tem encontrado na aplicação real

daquilo que está previsto no Orçamento e que
realmente se destina a mudar a vida do povo
brasileiro; tratarei da desigualdade regional que se
apresenta nesse contexto, mas que provoca ainda
mais distorções e demonstra a má condução da
política do Governo no nosso País.

Quero apresentar a este Plenário a diferença
dos investimentos proporcionados às regiões mais
desenvolvidas em detrimento das regiões menos
desenvolvidas, num ataque frontal ao que determina
a Constituição brasileira.

Estou preparando praticamente quinze pedidos
de informação, dirigidos a todos os Ministros do
Governo que fazem investimentos na nossa Nação,
para que nos dêem satisfação do percentual de
investimento de cada Ministério em cada região do
nosso País. Haveremos de demonstrar que as
regiões mais pobres, mais atrasadas – o Nordeste, o
Norte e o Centro-Oeste – são as que mais sofrem, de
certa forma, perseguição, indiferença ou
incompreensão por parte do Governo Federal.

Chamo a atenção de todos aqueles que têm o
dever de ajudar este País a caminhar no rumo certo,
no rumo do desenvolvimento, no rumo da redução
das desigualdades, sejam sociais ou regionais, a fim
de atentarem para detalhes como os que exponho
aqui, sobre o Plano apresentado ontem, tanto do
Orçamento do ano 2000 quanto do Plano Plurianual.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ADEMIR ANDRADE EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

AVANÇA MESMO

Jânio de Freitas

O grande programa lançado por Fernando Henrique
Cardoso, nova versão do engodo que foi o “Avança Brasil” feito
por Antônio Kandir para a reeleição, tem, ao menos, o mérito de
exprimir o que o governo tem feito e fará cada vez mais.

Avança no bolso do contribuinte, com mais impostos e
com prorrogação, nesta mesma semana, do acréscimo na
alíquota no Imposto de Renda. Avança no poder aquisitivo dos
salários, cuja queda crescente foi aprovada pelo IBGE. Avança
nos direitos previdenciários dos assalariados, com idéias
semanais de novas mordidas. Avança no desemprego. Avança
na recessão, no estrangulamento da empresa privada brasileira,
avança no repúdio da sociedade, avança no recorde de
desprestígio presidencial. Assim avança e avança em muita coisa
mais.

E, revestindo todos esses avanços, avança no gasto inútil
com publicidade, já previsto para rondar o meio bilhão neste ano,
enquanto o Ministério da Saúde procura R$200 milhões para a
compra de remédios essenciais e o socorro aos miseráveis da
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seca está atrasado desde dezembro, como há quatro meses as
famílias das frentes de trabalho não recebem o menos de meio
salário mínimo – resultado de dois cortes nos R$100 que lhes
eram prometidos.

Humilhado pela opinião pública retratada nas pesquisas,
aturdido pelos protestos levados a Brasília, posto contra a parede
pelos próprios aliados, o governo mostra mais uma vez, pela voz
presidencial, o que melhor é capaz de fazer: tenta a tapeação ,
como se o país inteiro não soubesse ainda que o governo não
tem recursos, não tem projetos exeqüíveis a curto prazo e não
pode acionar o crescimento econômico, cassada que está a sua
liberdade pelo FMI e pela fragilidade da estabilização do Plano
Real.

Modernidade
Maravilha privatizada: no Rio, agora, não se consegue

ligação completada na primeira discagem, à qual tanto se pode
seguir o ruído de linha em falsa comunicação, como o silêncio
mais indiferente. Obra da Telemar. Com requintes, para quem
precisa de interurbano, da Embratel: ligar do Leblon para
Salvador, no domingo, só resultava em ligação com a portaria do
Banco Icatú no centro da cidade.

Maravilha estatal: contagiados pelas privatizadas, os
Correios que até poucos anos foram exemplares, estão levando
até dez dias para entregar correspondência entre centro de São
Paulo e Leblon. Mais do que o dobro do tempo exigido pela
mesma tarefa no século passado. Com um requinte intrigante:
cartas postadas pela mesma empresa (Varig) com intervalo de
cinco dias, na mesma agência paulista dos Correios, chegam ao
Leblon em data igual. O provável é que uma tenha sido
transportada a pé, a outra em lombo de burro, que este não falta.

Mas o governo Fernando Henrique não perdeu tempo em
determinar os sucessivos aumentos de preços e tarifas.

Ainda bem que está recebendo a comunicação do apreço
que a população lhe dedica.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) – Os
Srs. Senadores Romero Jucá, Luiz Estevão e Marina
Silva enviaram à Mesa proposições que, em face do
disposto no art. 235, inciso III, alínea a, do Regimento
Interno, serão lidas na próxima sessão.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) – Os
Srs. Senadores Lúcio Alcântara, Carlos Bezerra,
Romero Jucá, Eduardo Siqueira Campos, Ernandes
Amorim e Carlos Patrocínio 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, entre os dias 14 e
17 de setembro, terá lugar, no Centro de Convenções
Edson Queiroz, em Fortaleza, a VIª Semana Nacional
da Fruticultura e Agroindústria – FRUTAL’ 99.

Em sua sexta versão, esse evento, promovido
pelo SINDIFRUTA – Sindicato dos Produtores de
Fruta do Estado do Ceará, será realizado, a partir
deste ano, pelo Instituto de Desenvolvimento da
Fruticultura e Agroindústria – Instituto FRUTAL,
entidade criada em junho de 1998, com o objetivo de

incrementar o desenvolvimento de toda a cadeia de
agronegócios da fruticultura nordestina.

O Instituto Frutal vem dando, sem dúvida, um
importante apoio às instituições públicas e privadas e
aos produtores da região, contribuindo para
desenvolver, ainda mais, a fruticultura irrigada e a
agroindústria do Nordeste. O Instituto vem
desempenhando relevante papel junto aos agentes
envolvidos, conscientizando-os da necessidade da
adoção de regras e normas que visem não só a elevar
os índices de produtividade das frutas, mas também a
aperfeiçoar os métodos de trabalho e os processos
de comercialização dos produtos.

A Frutal’99 tem por principal objetivo
“proporcionar a todos os segmentos da cadeia
produtiva a sensibilização para a importância e para o
potencial do setor, visando incrementar a iniciativa de
ações privadas e governamentais para o
desenvolvimento da agricultura irrigada, em especial
nos setores da fruticultura, horticultura, floricultura e
da agroindústria, promovendo um ambiente
adequado para as discussões”.

A missão da Frutal é colocar à disposição dos
integrantes da cadeia do agronegócio da fruta
oportunidades de negócios; reciclagem de
conhecimentos; acesso a novas tecnologias,
produtos e serviços; intercâmbios e parcerias
técnico-científicas e divulgação do potencial agrícola
do Nordeste na área da fruticultura.

Em sua versão 99, a Frutal tem por temática
“Tecnologia para o Desenvolvimento do
Agronegócio”, oferecendo aos participantes a
oportunidade de ter acesso aos maiores avanços
tecnológicos do setor agrícola, em geral, e do setor
frutícola, em particular.

Sr. Presidente, esse importante evento conta
com o apoio irrestrito do Governo Federal. Nossos
dirigentes estão convencidos de que o segmento da
Fruticultura, no Nordeste, representa uma das três
maiores oportunidades de investimento naquela
Região.

É consensual a opinião de que a Região
Nordeste conta com excepcionais condições
edafoclimáticas para a produção de frutas. Todos
sabemos que o Nordeste brasileiro é a única região
de clima semi-árido localizada na zona tropical do
Planeta. As altas temperaturas, a intensa
luminosidade e a baixa umidade relativa do ar são
condições extremamente favoráveis para o
desenvolvimento de uma agricultura irrigada
promissora, capaz de proporcionar um expressivo
crescimento sócio-econômico e de garantir melhor
renda e mais emprego para a população rural
nordestina.
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Sras e Srs. Senadores, a Frutal diferencia-se das
demais feiras por apresentar uma vasta programação
técnica, constituída por cursos, palestras e painéis.
No presente ano, esse evento tem suas atenções
voltadas para o momento atual da fruticultura no
Ceará e no Brasil, para a análise da cadeia produtiva,
das tecnologias de ponta e dos aspectos
mercadológicos.

Realizada desde 1994, a Frutal vem
consolidando sua posição a cada ano e foi
selecionada pelo Ministério da Agricultura como um
dos quatro maiores eventos da fruticultura nacional,
devido à sua importância para o Programa de Apoio
ao Desenvolvimento da Fruticultura Irrigada do
Nordeste – PADFIN.

A Frutal, sem dúvida alguma, vem contribuindo
expressivamente não só para ampliar o debate
político e impulsionar a implementação das políticas
norteadoras do setor, como também para dar uma
dimensão empresarial à fruticultura nacional.

A Frutal já é considerada um marco do setor
frutícola nacional. O sucesso de suas edições
anteriores pode ser mensurado pelo crescimento
progressivo obtido pelo setor e pelas mudanças
ocorridas no segmento produtivo agroindustrial
frutícola, em nosso País. O evento conseguiu
alcançar uma dimensão empresarial de destaque e
ocupa posição proeminente no setor da fruticultura e
da agroindústria.

A promoção anual de eventos, de nível nacional
como esse, vem garantindo um avanço significativo
nos debates das questões de interesse dos agentes
desse ramo de agronegócios. Tem sido importante
para o reconhecimento da vocação frutícola do
Nordeste e da sua localização geográfica estratégica
para a exportação de produtos para o Mercado
Comum Europeu e para a América do Norte.

Os debates promovidos pelos organizadores do
evento, nos últimos anos, contribuíram fortemente
para a implementação das ações governamentais
capazes de mudar o perfil da economia da região.
Sem dúvida alguma, eles vêm favorecendo o
desenvolvimento da atividade agro-frutícola e
incrementando a disseminação de novos valores,
conceitos tecnológicos e gerenciais de grande
importância em todo o Nordeste.

Sras e Srs. Senadores, gostaria, uma vez mais,
de destacar que, na Região Nordeste do País, a
fruticultura é uma das mais importantes atividades
formadoras de riqueza e merece ser incentivada
pelos gestores do setor agrícola, em nível nacional e

regional, como uma atividade rentável e grande
geradora de emprego.

Esse é um aspecto importante dentro do
contexto regional, que precisa ser ressaltado, neste
momento em que o mercado de trabalho se retrai: a
fruticultura necessita de mão-de-obra abundante,
sem exigir dela grande preparo técnico. Com relativa
facilidade e em curto espaço de tempo, treina-se a
mão-de-obra, transmitindo noções de tecnologia de
plantio, irrigação, colheita, pós-colheita, embalagem,
e outras.

Sr. Presidente, nós que conhecemos tão bem
os problemas nordestinos sabemos que a produção
agrícola de nossa região precisa ser apoiada.
Precisam ser aperfeiçoadas e expandidas as culturas
melhor adaptadas às características edafoclimáticas
regionais, mais especificamente aquelas que são
competitivas, apesar do regime pluviométrico menos
favorável.

Sabemos muito bem que as altas temperaturas,
a intensa luminosidade e a baixa umidade relativa do
ar são condições extremamente favoráveis para o
desenvolvimento de uma agricultura irrigada
promissora, capaz de impulsionar a economia dos
Estados nordestinos.

A agricultura irrigada permite o
desenvolvimento integrado da agricultura com a
indústria, e atrai investimentos privados para o setor.
Associada à agroindústria, ela promove uma
significativa melhoria socioeconômica da população
rural, extremamente necessária em nossa Região.

Sr. Presidente, o Brasil é um dos principais
produtores mundiais de frutas. Sabemos, porém, que
a participação desse setor em nossa pauta de
exportações é irrisória, muito aquém de nossas
possibilidades, atingindo cifras em torno de 130
milhões de dólares.

Estou convicto de que, com o desenvolvimento
tecnológico e o aumento da produtividade na cultura
de frutas, nosso País aumentará significativamente
as exportações desse setor, pois, no novo século,
cada vez mais serão buscados os sucos e as frutas in
natura como base de uma alimentação saudável.

Segundo o especialista em Marketing e em
Negociação Agrícola Internacional Marcos Garcia
Jansen, se o Brasil investir em logística e colocar
nossas frutas, no momento ideal na mesa do
consumidor, a um custo suportável, será o dono do
mercado mundial de frutas tropicais.
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Senhor Presidente, nesta virada de milênio, a
agricultura é, cada vez mais, uma atividade de alta
tecnologia e são grandes as ofertas de produtos de
ponta para o setor frutícola. Investimentos na
produção de frutas para sucos, com tecnologia que
permita embalagens longa vida e garantia de
qualidade, sem adoção de produtos químicos, terão
futuro promissor nos próximos anos.

Como representante do Estado do Ceará nesta
Casa, não poderia deixar de ressaltar que a Frutal’ 99
acontece num momento em que se verifica um
aumento do consumo mundial de frutas e um maior
interesse do Governo brasileiro em garantir um
crescimento sustentável da fruticultura nacional.

O lançamento do Programa de Apoio de
Desenvolvimento da Fruticultura Irrigada do Nordeste
– PADFIN e do Programa de Promoção das
Exportações de Frutas – BRAZILIAN FRUIT são
fatores que, somados, dão uma nova amplitude ao
setor da fruticultura e da agroindústria. Se bem
conduzidos, poderão alterar significativamente a
trajetória econômica dos Estados da Região
Nordeste.

Ao concluir meu pronunciamento, gostaria de
parabenizar toda a equipe organizadora da
FrutaL’99, na pessoa do presidente do Instituto
FRUTAL, Dr. Euvaldo Bringuel Olinda, por mais essa
promoção e pelo excelente trabalho que realizam em
prol da fruticultura nacional.

Os esforços do Sindifruta do Ceará e do Instituto
FRUTAL têm sido decisivos para que os fruticultores
do Nordeste venham conseguindo se destacar no
cenário do agronegócio brasileiro.

Desejo sinceramente que a Frutal’99 tenha
muito êxito e consiga reunir, em Fortaleza, todos os
segmentos interessados em desenvolver a
agricultura irrigada no Nordeste brasileiro e, em
especial, a fruticultura e a agroindústria.

Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente.
Muito obrigado!
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT ) – Sr.

Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, de um tempo a
esta parte, certamente obedecendo ao que rezam
imposições forâneas, esmera-se o Governo do
Presidente Fernando Henrique Cardoso em
promover mudanças na área trabalhista, desejando
com isso reduzir ou eliminar o elenco de direitos
sociais da classe trabalhadora, tão duramente
conquistado.

De fato, vivemos as mazelas do desemprego,
do trabalho informal, da diminuição do salário
mediante a redução da jornada de trabalho, das

demissões em massa nos setores público e privado,
da promoção de acordos danosos à classe laboral, de
redução do FGTS e de reformas que eliminam
direitos dos trabalhadores da ativa e aposentados.

Como se isso não bastasse, o noticiário rotineiro
da imprensa nos dá conta de que o Poder Executivo,
seguindo instruções do Fundo Monetário
Internacional – FMI, não se contentando com as
perdas já impostas aos trabalhadores, prepara-se
para submeter novas proposições ao Congresso
Nacional, mais um vez objetivando cancelar, diminuir
ou dificultar o recebimento das vantagens
conquistadas.

Há pouco, noticiou-se que o Ministério do
Trabalho e Emprego conclui, em regime de urgência,
os textos de Propostas de Emenda Constitucional
tendo por fim, a primeira, introduzir a exigência de
que os direitos individuais dos trabalhadores, tais
como o de férias e o de recebimento do
décimo-terceiro salário, sejam submetidos à
negociação coletiva. A segunda, visando a estender o
tratamento diferenciado na área trabalhista, para as
micro e pequenas empresas, pretextando a redução
da burocracia no processo de contratação de
trabalhadores.

Sintomático, no caso, é que o anúncio dessas
medidas, que ferem direitos da classe trabalhadora –
a maior interessada, portanto – foi feito, pelo titular da
Pasta, prévia e exclusivamente aos representantes
do empresariado, para essa finalidade reunidos na
sede da Confederação Nacional do Comércio, nesta
Capital.

Curioso, igualmente, que ao pedir o
acolhimento das propostas pelas empresas, tenha o
Ministro assegurado que não quer o Governo “passar
por cima de direitos dos trabalhadores”, e que o
Presidente da República “não concorda em eliminar
qualquer direito trabalhista”. Então, quais as
finalidades primordiais das duas Propostas de
Emenda Constitucional ?

Assevera o titular do Ministério que as medidas
desejam “aumentar o poder de barganha”, mediante,
sempre, a negociação coletiva, pois “tanto
empregados como empregadores só irão negociar o
que for de interesse deles”. Caso contrário, não
alcançando os sindicatos o aumento do poder de
negociação, “eles acabarão”.

O que se observa, aí, é a falsa ênfase à
negociação coletiva, e o natural esquecimento dos
direitos dos trabalhadores, individualmente considerados.
Também, a facilidade criada para a extinção das
representações de empregados, frente ao pro-
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vável confronto com os econômica e politicamente
poderosos sindicatos patronais.

Por sinal, as negociações coletivas não
constituem, como nas décadas de 70 e 80, a garantia
das conquistas do trabalhador. Ao revés,
transformaram-se em meio de resistência, voltado
para a manutenção de direitos adquiridos, segundo
avaliação do Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Sócio-Econômicos – Dieese.

Não nos parece aceitável, também, o
argumento de que se quer evitar o fato “que vem
marcando as negociações nos últimos tempos,
quando, por não ter amparo legal, vários acordos
entre as partes são invalidados na Justiça”.
Entendemos, ao contrário, que a decisão judicial
reforça a validade da negociação, atendendo a
ambas as partes, bastando, para tanto, o
saneamento, não tão difícil, do processo e o
embasamento legal requerido pelo feito.

Na verdade, o pronunciamento ministerial, com
essas inconsistentes alegações, não alcançou o
propósito de justificar, devidamente, o mérito das
indigitadas medidas. É revelador da parcialidade
assumida pelo Ministro o fato de consignar, à
assembléia empresarial, que as representações de
trabalhadores não devem prosseguir negociando,
tendo tão-somente a greve como arma. Categórico,
afirmou que “não existe nada mais ultrapassado do
que a greve”.

Porém, a ocorrência de graves conflitos
coletivos justificam a intervenção da Justiça do
Trabalho, igualmente na sua função política, atuando
como “algodão entre cristais”. Na análise do Ministro
João Oreste Dalazen, do Tribunal Superior do
Trabalho, há mais de 50 anos o Estado não vê “a
questão social como caso de polícia”, submetendo-a
à Justiça com vista à solução civilizada, inteligente e
racional” dos conflitos, a exemplo da grande maioria
das nações de economia capitalista do Ocidente.

Não é difícil perceber que a posição externada
pelo Ministro se encaixa bem no conjunto de ações
governamentais comandadas pelo FMI, que chegam
até mesmo à proposta de reduzir as competências ou
de extinguir a própria Justiça do Trabalho, que há
mais de meio século tem sido o último refúgio dos
trabalhadores, feridos em seus direitos. Nesse
sentido, discute-se a Reforma do Judiciário, ora sob o
exame do Congresso Nacional.

Observe-se que, com o acolhimento do rito
sumaríssimo para as causas trabalhistas de até 7 mil
reais, nos termos propostos pelo Poder Executivo,
todos os processos de valor inferior a esse teto

passam a ser julgados pelos juízes de primeira
instância, com o que se impede o recurso aos
tribunais superiores. Assim, vem a Reforma do
Judiciário considerar que, dessa forma reduzidas as
pendências e extinto o poder normativo da Justiça do
Trabalho, não mais se justifica a existência de
Tribunais Regionais do Trabalho.

No entanto, essas Cortes julgam mais de 400
mil ações, a cada exercício forense. As Juntas de
Conciliação e Julgamento, cuja existência também é
condenada pelo Governo, mantêm a média de mais
de 200 mil sessões realizadas anualmente,
solucionando cerca de 2 milhões de conflitos
trabalhistas.

Vale acrescentar que, a respeito da pretendida
extinção do poder normativo da Justiça do Trabalho,
é ele visto como instrumento regulamentar do Direito
do Trabalho, frente ao vácuo deixado “entre a
vigência de nova legislação e o desenvolvimento
natural da sociedade”, conforme incontestada lição
de José Alberto Couto Maciel, da Academia Nacional
de Direito do Trabalho.

Segundo o Acadêmico, “nesse vácuo o poder
normativo tem mantido a paz social, como se verificou
durante toda a fase revolucionária e dos planos
econômicos, pois, se não fosse a existência do poder
normativo, teríamos decisões estapafúrdias, bem
como leis antigas regendo situações novas,
decorrentes da própria globalização”.

Sabendo-se que numa economia globalizada
há forte ocorrência de desemprego estrutural e menor
peso dos instrumentos de pressão da classe
trabalhadora, pela ação sindical ou decretação de
greves, a questão social torna-se mais delicada e
preocupante. Não há como, em tal circunstância,
permitir que prossiga a recusa dos direitos dos
trabalhadores, assim como o processo, em curso, de
extinção da Justiça do Trabalho.

Com formação política na Juventude
Trabalhista de Getúlio Vargas, atuando, desde então,
na organização social e popular da terra
mato-grossense, entendemos que há de se pôr termo
à série de medidas que vêm subtraindo, cruelmente,
os direitos do trabalhador brasileiro.

Com certeza, pode o Governo, zeloso no
cumprimento do receituário econômico alienígena,
prosseguir defendendo esse inaceitável objetivo. Não
o fará, porém, sem o mais veemente protesto, que
hoje se dissemina, da classe trabalhadora, nem,
tampouco, sem a futura, certa e irrecorrível
condenação da História.

Era o que tínhamos a dizer.
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O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr.
Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, a comemoração,
neste 29 de agosto, de mais um Dia Nacional de
Combate ao Tabagismo oferece-nos a oportunidade
de renovarmos nosso empenho na luta contra essa
moléstia de efeitos tão devastadores não apenas
para a saúde física dos indivíduos, mas também para
a saúde econômica da Nação.

É alvissareiro observar que a consciência das
gravíssimas conseqüências do consumo do tabaco
se generaliza e se aprofunda. Pelo mundo afora,
notadamente nos Estados Unidos, uma verdadeira
onda antitabagista toma conta das sociedades,
alimentada pela disseminação cada vez mais ampla
de informações acerca dos malefícios do fumo.

Hoje, é do conhecimento geral a relação direta
existente entre o hábito de fumar e as doenças,
muitas vezes incuráveis, que atingem os sistemas
cardiovascular, respiratório e digestivo. Sabe-se do
sofrimento infligido aos filhos em gestação pelas
mães fumantes. Sabe-se, também, que os malefícios
do fumo não se limitam a seus usuários, atingindo,
severamente, aqueles que com eles convivem no
ambiente doméstico ou de trabalho, a quem se
convencionou chamar de fumantes passivos.

No âmbito econômico, por sua vez, minuciosos
estudos têm sido realizados para quantificar os
vultosos prejuízos relativos a horas de trabalho
perdidas por empregados que necessitam
licenciar-se, para tratamento das doenças
associadas ao tabagismo. Igualmente
impressionantes são os números referentes aos
dispêndios realizados pelo sistema público de saúde
com o tratamento dessas moléstias.

É, portanto, vasto o universo de informações de
que dispomos, recomendando, por todas as razões,
sanitárias e econômicas, o combate ao tabagismo.

Ocorre, porém, que um outro dado científico que
ressalta os motivos da preocupação geral dos
governos e das sociedades com relação ao
tabagismo é sua identificação como uma das formas
mais severas de tóxico-dependência. Em outras
palavras, está sobejamente comprovado pela ciência
que a nicotina é um dos vícios mais difíceis de serem
abandonados. Por esse motivo, é consenso entre os
especialistas que os maiores esforços devem ser
envidados no sentido de evitar a aquisição do vício do
tabaco pelas novas gerações, já que, uma vez
instalada a dependência, a cura é difícil e incerta, e as

chances de recidiva são estatisticamente muito
elevadas.

Aliás, no que tange às recaídas a que estão tão
sujeitos os dependentes de nicotina, vem-nos sempre
à memória a conhecida anedota do grande escritor
norte-americano Mark Twain, segundo quem, deixar
de fumar é muito fácil, tanto que ele próprio já o fizera
inúmeras vezes.

Mas, como dizíamos, em razão da forte
dependência causada pela nicotina, um dos aspectos
centrais das políticas de combate ao tabagismo deve
ser no sentido de evitar-se o desenvolvimento do
vício entre os jovens que ainda não o adquiriram. E
essa haverá de ser uma batalha dura, pois, infeliz e
paradoxalmente, o aumento das restrições culturais e
legais ao fumo tem funcionado como uma das causas
responsáveis pelo crescimento do seu consumo entre
os adolescentes.

Na verdade, é fácil compreender: quanto maior
a condenação social ao hábito de fumar, tanto mais
esse hábito se presta a preencher a necessidade de
contestação inerente à juventude.

Por esse motivo, os mais recentes esforços
para combater a disseminação do tabaco entre a
nova geração, conquanto insistam em dificultar seu
acesso ao produto, têm dado ênfase às campanhas
de informação.

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores,
preocupado com essa realidade, ofereci à elevada
consideração da Casa o Projeto de Lei n.º 330, de
1999, dispondo “sobre a prevenção do tabagismo em
crianças e adolescentes mediante restrições ao
acesso de menores de idade aos produtos de tabaco”
e dando outras providências.

Uma vez aprovado o projeto para o qual peço o
apoio dos eminentes pares, ficará proibida, em todo o
território nacional, a venda de cigarros e outros
produtos assemelhados derivados de tabaco a
menores de dezoito anos de idade. Vale referir, aliás,
que mencionada vedação já vigora no Distrito
Federal, por força de norma aprovada pelo Poder
Legislativo local. O projeto de minha autoria, porém,
regula a matéria de maneira que só a legislação
federal pode fazê-lo, pois criminaliza a violação do
proibitivo em tela, prescrevendo pena de multa de
cem reais até dez mil reais, cumulada ou não, no caso
de reincidência, com pena de prestação de serviços à
comunidade por prazo não inferior a dois e não
superior a quatro meses.
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O projeto prevê, ainda, que os
estabelecimentos comerciais que vendam cigarros a
varejo deverão afixar, em local visível ao público,
cartaz legível anunciando a proibição da venda de
cigarros a menores de 18 anos, e que os cigarros
comercializados no mercado doméstico deverão
conter, em uma das laterais de sua embalagem, a
mesma prescrição.

Ficará proibida, segundo o teor da proposta em
comento, a venda de cigarros por unidades, a venda
de cigarros ou outros produtos assemelhados
derivados de tabaco em máquinas automáticas, bem
como sua promoção, distribuição e venda a menores
de 18 anos de idade por meio de serviços postais.

Sabedor de que o exemplo dado pelos adultos é
determinante para que os jovens experimentem o
fumo, proponho que seja proibido o consumo de
cigarros e assemelhados em qualquer dependência
dos estabelecimentos de ensino de 1º. e 2º. graus e
dos estabelecimentos destinados à guarda e
reclusão de crianças e adolescentes quando ali
estiverem presentes menores de 18 anos.

Outra proibição constante do projeto de lei
refere-se à utilização de marcas, logomarcas,
slogans, ou quaisquer outros símbolos identificativos
de cigarros ou assemelhados em vestuário,
brinquedos ou artigos destinados ao público infantil.

No que concerne à maior difusão de
informações quanto aos malefícios do fumo, o projeto
inclui, entre as cláusulas de advertência legalmente
atribuídas ao Ministério da Saúde e que constam de
toda a publicidade de cigarros, uma nova, dizendo
que “A nicotina pode causar dependência”.

Um dos dispositivos do projeto que reputo da
maior relevância, porém, é seu artigo 18, que reza:

“No dia 29 de agosto de cada ano, declarado
pela Lei n.º 7.488, de 11 de junho de 1986, como o
Dia Nacional de Combate ao Tabagismo, os
Ministérios da Educação e da Saúde deverão
promover, junto às escolas de primeiro e segundo
graus, de todo o País, atividades destinadas à
divulgação entre a população escolar dos malefícios
atribuídos ao tabagismo, inclusive mediante a
distribuição de cartilhas ou material didático
equivalente, e a realização de palestras e eventos
destinados a esse propósito.”

Com efeito, acredito ser esse dispositivo da
maior importância, por estar convicto de que a
batalha contra o tabagismo só poderá ser vencida no
terreno da informação. Nossa única chance de
mantermos os jovens afastados do fumo será

suprindo-os, fartamente, de informações capazes de
esclarecê-los a fundo acerca das terríveis
conseqüências desse vício.

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, tendo
oferecido meu projeto de lei à consideração da Casa
no mês de maio próximo passado, foi motivo de
grande satisfação para mim tomar conhecimento dos
documentos que sintetizam as conclusões do I
Simpósio Internacional sobre Tabagismo,
tornados públicos no dia 4 do corrente mês, cujas
recomendações coincidem, em vários aspectos, com
a iniciativa de minha autoria.

Os documentos a que me refiro são a Carta do
Rio de Janeiro, assinada pela Associação Médica
Brasileira (AMB) e pela World Heart Federation,
entidades promotoras daquele simpósio, e a Carta
Compromisso da AMB.

Na Carta do Rio de Janeiro, as duas entidades
manifestam seu compromisso com o controle do uso
do tabaco no País e recomendam à sociedade civil
organizada e ao Governo brasileiro o apoio a uma
série de medidas visando a promover a saúde
pública, parte das quais já em estudo pelo Ministério
da Saúde.

Entre as medidas propostas na Carta que
coincidem com os dispositivos ou o espírito do Projeto
de Lei n.º 330, gostaria de ressaltar a proibição,
fiscalização e penalização da venda de maços de
cigarros com menos de vinte unidades, bem como a
menores de 21 anos; a prioridade à inserção de
advertências de “proibido fumar” em locais onde
convivam crianças e gestantes; o incentivo e apoio à
prática de atividades esportivas nas escolas e
comunidade, buscando desestimular o consumo do
tabaco entre jovens; e a implementação de medidas
econômicas visando a aumentar o preço final ao
consumidor dos derivados do tabaco, procurando
assim desestimular seu consumo, especialmente
entre os jovens e a população de baixo nível
sócio-econômico.

As demais sugestões da Carta do Rio de
Janeiro são também interessantes e merecem, com
certeza, serem levadas em consideração pelo
Congresso Nacional e pelo Executivo. Uma das que
chamam a atenção é a de se redirecionar os
subsídios e empréstimos via PRONAF ao cultivo do
fumo para outras atividades que gerem produtos não
nocivos à saúde, privilegiando os agricultores das
regiões fumicultoras do País que optarem por
substituir a fumicultura por atividades alternativas.
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As entidades propõem, ainda, que se proíba a
promoção do tabaco em todas as suas formas de
publicidade direta e indireta, bem como o patrocínio
de eventos culturais e esportivos; que se restrinja a
veiculação na mídia das imagens de personalidades
de destaque, como artistas, políticos e outros
formadores de opinião, utilizando qualquer derivado
do tabaco; que se regulamentem e fiscalizem os
teores de substâncias tóxicas dos produtos do
tabaco, com a redução progressiva do conteúdo
dessas substâncias; que se insira a abordagem e
tratamento do fumante nas ações básicas de saúde
dos Municípios brasileiros por meio do Sistema Único
de Saúde; que se avaliem e monitorem, por meio de
pesquisas nacionais periódicas e estudos
econômicos, as tendências de consumo dos
derivados do tabaco no Brasil; e que se garanta a
continuidade das ações do Programa Nacional de
Controle do Tabagismo, mediante apoio político e
financeiro.

Finalizando o documento, as duas entidades
pedem estímulo e apoio a todos os projetos de lei
relativos ao controle do tabagismo em tramitação no
Congresso Nacional, apelo este que reforçou minha
convicção quanto à oportunidade e conveniência do
Projeto de Lei n.º 330.

O outro documento, a Carta Compromisso da
Associação Médica Brasileira, compreende
iniciativas no âmbito interno da própria Associação,
voltadas para seus associados. Nesse contexto, a
AMB propõe-se a tornar suas dependências e todos
os espaços de seus eventos, congressos e reuniões
livres de cigarro; a divulgar, por meio da imprensa,
materiais educativos e mensagens promovendo uma
vida sem tabaco; a inserir o tema tabagismo como
parte de seus eventos técnico-científicos; a estimular
e instrumentalizar seus associados para a realização
da abordagem efetiva do fumante, estimulando-o a
deixar de fumar; a apoiar a realização periódica do
Congresso Brasileiro de Tabagismo; a estimular a
inserção do tema tabagismo, com ênfase na
abordagem da dependência da nicotina, nos cursos
de graduação e pós-graduação de profissionais de
saúde; a estimular a inserção de política de restrição
do consumo de derivados de tabaco nas
dependências de escolas médicas e unidades de
saúde.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
infelizmente, mais um Dia Nacional de Combate ao
Tabagismo transcorre sem que possamos
comemorar vitórias significativas nessa batalha.
Milhões e milhões de pessoas, em todo o Brasil, são
ainda prisioneiras desse vício terrível. O vilão

chamado tabaco, ao contrário, tem vitórias a
comemorar todos os dias, pois, constantemente, ele
está a arrastar suas vítimas para as garras da
bronquite, da úlcera gástrica, do enfisema pulmonar,
do infarto do miocárdio, do derrame cerebral, dos
diversos tipos de câncer.

Trata-se, com efeito, de uma substância
extremamente nociva à saúde. Por isso, todos os
esforços devem ser envidados, pelo Governo e pela
sociedade, para erradicar a moléstia da dependência
da nicotina, ou, ao menos, reduzir sua incidência.

Sabemos, contudo, que de nada adiantaria
tornar o tabaco substância proscrita. Ao contrário, tal
medida só agravaria o problema, ao criar um novo
campo de ação para os criminosos, acarretando
perda da arrecadação tributária e do controle
sanitário sobre a qualidade do produto. Nesse
particular, a experiência norte-americana com a
chamada “Lei Seca” não deixa margem a qualquer
dúvida. Portanto, no que tange ao adulto que opta por
consumir o tabaco, nada há a fazer senão persistir em
abordá-lo, informá-lo dos malefícios do fumo,
oferecer-lhe tratamento e estimulá-lo a abandonar o
vício.

Já no que se refere às crianças e adolescentes,
a situação é totalmente diversa. Aqui, também,
informar é fundamental; porém, não é o suficiente.
Levando em conta sua imaturidade para exercerem
com discernimento o direito de livre escolha, torna-se
legítimo e necessário dificultar, por todos os meios, o
acesso ao produto que tem efeitos tão deletérios
sobre sua fisiologia ainda em desenvolvimento. Foi
firmado nessa compreensão que elaborei o Projeto
de Lei n.º 330, de 1999, convicto de que, ganhando
vigência, virá a se constituir em efetivo instrumento de
prevenção do tabagismo em crianças e adolescentes.
Peço, portanto, o apoio de todos os pares para sua
célere tramitação.

Reafirmo, porém, que o tabagismo deve ser
combatido não apenas entre os jovens, mas em todas
as faixas etárias, em todas os extratos sociais, em
ambos os sexos, em todas as partes do País, enfim,
em todos os segmentos de nossa população.

A classe médica está cada vez mais atenta à
gravidade do problema, a sociedade civil está cada
vez mais conscientizada, os governantes e
legisladores estamos cada vez mais dispostos a agir.

Com a união de todos, derrotaremos o
tabagismo!

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado!

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR.   SENADOR ROMERO JUCÁ EM
SEUS DISCURSO.
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O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, tem sido
contínuo o debate, nesta Casa, em torno da questão
da representatividade nacional, e de cada Estado, no
Congresso, especialmente na Câmara dos
Deputados, face ao princípio da proporcionalidade.

Menor o debate em relação ao Senado, vez que
esta Casa representa as Unidades da Federação, e
nesta perspectiva, a Constituição e o próprio conceito
federativo, atribui a todos os Estados plena igualdade
de representação.

O debate tomou dimensão maior, sobretudo
depois que o nobre Senador Álvaro Dias apresentou
projeto de Emenda Constitucional propondo a
diminuição do número absoluto de deputados na
Câmara Federal.

As bancadas dos Estados menores, sobretudo
da Região Amazônica e do Centro-Oeste, em geral
beneficiadas pelo instituto do número mínimo de oito
deputados por Estado, independentemente de sua
população, rejeitaram de pronto e de forma veemente
aquela proposta. Defende-se o autor, secundado por
representantes das bancadas majoritárias,
argumentando que a diminuição do número total de
deputados diminui o número de deputados, para
todos, sem diminuir a representatividade.

Permito-me discordar, não apenas solidário
com os representantes dos Estados amazônicos, do
Centro-Oeste e de parte do Nordeste, mas porque
existem equívocos nessa interpretação, que me
permito levar à consideração de meus Pares.

A primeira consideração, de menor importância,
é simplesmente de ordem aritmética. Existem, na
Câmara dos Deputados, bancadas como a de São
Paulo, com 70 deputados, ou a de Minas Gerais, com
53, ou a do Rio Grande do Sul, com 31, ou do Paraná
com 30

A diminuição linear de 10 deputados por
bancada, por exemplo, significaria um corte de
apenas 14,29% para a bancada de São Paulo, de
18,87% para a de Minas Gerais, mas representaria
33,33% para a bancada do Paraná, ou ainda 32,26%
para a do Rio Grande do Sul.

Para os Estados de tamanho médio, a
diminuição linear de deputados, representaria, por
exemplo, 58,82% para os Estados de Goiás e Pará,
ou 83,33% para o Estado da Paraíba. Enfim, este
critério significaria a eliminação pura e simples das
bancadas do Acre, Amazonas, Amapá, Rio Grande
do Norte, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul,
Rondônia, Roraima e Tocantins.

Vê-se, em conseqüência, a inviabilidade da
aplicação absoluta do critério da proporcionalidade
das bancadas. Vê-se também a necessidade de que
praticamente não sejam afetadas as bancadas
menores. Na verdade, a eliminação de um só
deputado nessas bancadas representaria, Sr.

Presidente, uma diminuição percentual da ordem de
13%, portanto, equivalente ao corte de 10 deputados
do Estado de São Paulo. Eu diria, que diminuir em 1
deputado a bancada do Tocantins, ou dos outros
Estados que tem garantida a representação mínima
de 8 deputados, significaria cortar 10 da bancada de
São Paulo, ou 4 da bancada do Paraná.

A questão da diversidade de critérios de
representação, Sr. Presidente, é, pois, em primeiro
lugar, uma imposição da aritmética para viabilizar a
representatividade.

Mas esta diversidade, Sr. Presidente, e isto é
mais importante, decorre da própria natureza do ato
de representar.

O povo, a sociedade, as pessoas, não são um
número, que se possa expressar simplesmente pelo
dado demográfico. Definir o número de
representantes simplesmente pelo tamanho da
população, seria reduzir o povo, a sociedade, as
pessoas, a esse simples número.

O filósofo e sociólogo espanhol Ortega y Gasset
dizia que o homem, é ele mesmo e suas
circunstâncias.

Na verdade, a representação das pessoas e,
portanto, da sociedade ou do povo, implica em que se
represente não só a demografia, mas as circunstâncias
em que ele vive, mas as aspirações e seus desejos; o
território; os recursos naturais; a cultura; a cidadania,
enfim todo um mundo complexo que tem iguais direitos
a se fazer presente nas decisões nacionais, porque
sem essas circunstâncias o povo, as pessoas não
existem.

A legitimidade da representação, Sr. Presidente,
não é pois uma questão demográfica ou simplesmente
numérica. Não é adequado, pois, assim considerá-la
para conceituar o mínimo de representação, ou uma
representação proporcionalmente maior para Estados
demograficamente menores. Este não é um favor, ou
privilégio, mas sim uma exigência da natureza do fato
representativo.

Na verdade, Sr. Presidente, não é a população,
simplesmente, que é representada, e sim a Nação, o
povo, as pessoas na sua totalidade.

A representação meramente demográfica, esta
sim, significaria mais um privilégio e mais um fator de
concentração de poder, em favor dos estados maiores
populacionalmente e, portanto, econômica e socialmente,
em detrimento da Nação, de suas regiões demográficas e
de seus cidadãos, todos iguais perante a lei.

É seguramente pelo equívoco da representação
ditada simplesmente pela população, considerada como
um número, não como um conjunto de pessoas, que os
grandes interesses nacionais, a ocupação de seu
imenso território, o aproveitamento sustentável de seus
inúmeros recursos naturais, a eliminação das gritantes
desigualdades regionais, não têm sido consideradas
com a importância necessária, ao contrário, nem se
agravando.
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Em compensação, as políticas financeiras, os
privilégios a grupos e empresas, a concentração de
investimentos e benefícios nas áreas mais fortes, só
tem crescido.

É preciso, Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores,
que esta equação seja revertida, e o debate em torno
do projeto do ilustre Senador Álvaro Dias oferece uma
boa oportunidade.

Espero ter trazido uma contribuição para este
debate.

NÚMERO DE DEPUTADOS POR ESTADO

Estado nº
Acre 8
Alagoas 9
Amazonas 8
Amapá 8

Bahia 39
Ceará 23
Distrito Federal 8

Espírito Santo 10
Goiás 17
Maranhão 18
Mato Grosso do Sul 8
Mato Grosso 9

Minas Gerais 53
Pará 17
Paraná 30
Paraíba 12
Pernambuco 25
Piauí 10
Rio de Janeiro 46
Rio Grande do Norte 8

Rio Grande do Sul 31
Rondônia 8
Roraima 8

Santa Catarina 16
Sergipe 8

São Paulo 70
Tocantins 8

Total 513

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB – RO) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores.

A Comissão de Assuntos Econômicos iniciou
debate com os estados em busca de uma solução
negociada para suas dívidas com a União.

Em uma primeira etapa, ontem, reuniu os
governadores do Nordeste. E os governadores
lembraram que ainda em 1994, os Secretários de
Fazenda firmaram documento dizendo que os estados só
poderiam usar 7% da receita líquida real com o pagamento
de dívidas.

Isso não foi acolhido e a Resolução nº 69, de 1995,
fixou esse limite em 16%.

Na reunião, foram também lembradas as propostas
em tramitação dos ilustres Senadores José Alencar e
Roberto Saturnino.

A primeira, com o substitutivo do Senador Roberto
Requião pretende reduzir para 5% o percentual da receita
líquida real que os estados destinam à amortização de
suas dívidas com a União, conforme contratos de
refinanciamento nos termos da Lei nº 9.496, de 1997.

A segunda, pretende reduzir em 40% o montante
dessa dívida mediante alegação que seu crescimento
decorre da política monetária do Governo Federal.

Ambas propostas foram bem recebidas pelos
governadores. Com a ressalva de que a redução do
comprometimento da receita líquida real não fique restrita
aos contratos em que não foram cumpridas condições
suspensivas, mas seja extensiva também aos contratos
onde estas condições foram observadas.

Mas Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Senadores.
Um aspecto importante que não pode passar

desapercebido dos Governadores e dos Senadores que
representam os Estados do Nordeste, do Norte e do
Centro-Oeste,éaquestãodosubsídiodoGovernoFederal.

Não discuto se o Governo Federal deve ou não deve
subsidiara rolagemoupagamentodasdívidasdosestados.

Não discuto o quanto esse subsídio representa no
fluxo de caixa do tesouro, mesmo sabendo que não
resultam de emissão inflacionária da moeda mas da
captação no mercado.

O que discuto, é a distribuição desse subsídio.
Atualmente,paraumadívidasubsidiadade93bilhões

de reais em preços de abril, o custo anual do tesouro é de
20%, ou seja, 19 bilhões de reais.

Com as regras atuais, 13% da receita líquida real dos
estados é destinada à amortização dessa dívida. E essa
receita foi de 65 bilhões de reais de abril de 1998 a março de
1999.

Ou seja, os estados destinaram aproximadamente 8,5
bilhões de reais na amortização.

A diferença foi bancada pelo Tesouro, subsidiada pela
União. Cerca de 10,5 bilhões de reais.

Com a proposta do Senador José Alencar, este
subsídio é acrescido em 8% da receita líquida real dos
estados. Em 5 bilhões de reais. Passa a ser de 17,5 bilhões
de reais.

A proposta do Senador Roberto Saturnino
também implica em subsídio.

Mas o que devemos estudar é sua distribuição.
Na verdade, 15 bilhões de reais, foi o valor das
transferências constitucionais no ano.
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E, constitucionalmente, na distribuição da
receita federal, 85% destes recursos foram para os
estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Agora, em relação ao subsídio esta razão não é
observada.

São Paulo, com 50 bilhões de dívidas, leva 53%
do subsídio.

Minas Gerais, com 16,7 bilhões de dívidas, 17%.
Rio Grande do Sul, com 10,6 bilhões, 11%.
Paraná, com 3,2 bilhões, leva 3,4% do subsídio.
Enfim, os Estados do Norte, Nordeste e

Centro-Oeste, com uma dívida subsidiada de 10,1
bilhões de reais, ficam com 11% do subsídio.

Isto é que tem que ser visto.
Aí é que precisamos encontrar mecanismos

compensatórios.
Se o parâmetro da amortização é a receita líquida

real, temos que verificar qual o valor do subsídio em
relação a receita líquida real.

Daí, criar um mecanismo onde todos os estados
sejam beneficiados na mesma proporção de suas
receitas.

Nesse sentido, apresentei Requerimento de
Informação, para conhecer o valor do subsídio a cada
estado, e o que isto representa em termos da própria
receita líquida real.

Também para saber que condições suspensivas
não foram observadas.

A partir daí, creio, poderemos elaborar propostas
compensatórias.

Talvez com a redução equivalente da própria
dívida. Não sei. Este é um assunto aberto.

Muito obrigado.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, em nosso
setor energético convivemos, os brasileiros, com uma
contradição absurda: por um lado, ameaça de crise de
energia elétrica; por outro, o desperdício de não
usarmos a energia solar que a natureza nos dá
abundantemente. No Brasil, 20 milhões de residências
utilizam-se do chuveiro elétrico para garantir o banho
quente diário, quando já está sobejamente comprovado
que essa é uma solução irracional, altamente
desperdiçadora de recursos nacionais e do dinheiro do
consumidor de energia. O aquecimento de água por
energia elétrica pode ser substituído, facilmente e com
vantagem, pelo uso de painéis coletores de calor solar.

Visando a contribuir para que se desate esse
impasse, essa contradição, apresentei nesta Casa
projeto de lei que abre caminho para que se estimule o
uso de energia solar no Brasil. Principalmente do uso da
energia solar que pode ser captada por meio de
técnicas simples, já conhecidas e utilizadas. O
conhecimento técnico, e mesmo a produção, de
instalações de aquecimento d’água por painéis solares
são corriqueiros entre nós. O problema é que seu uso

é limitado, quando, ao contrário, deveria ser altamente
difundido e popular. Enfim, a técnica do produto já a
possuímos. O que nos falta, e que numerosos países já
têm há muitos anos, é a “técnica institucional” de incentivar
o uso dessa solução energética tão vantajosa.

Sr. Presidente, a estabilização da moeda, essa
grande conquista dos brasileiros, estimulou a economia,
deu poder de compra a amplas camadas da população e
provocou um forte crescimento do consumo nacional de
energia elétrica. Durante os anos de inflação, de desânimo
econômico, foram insuficientes os investimentos em
centrais geradoras, nos sistemas de transmissão, nas
redes de distribuição. Agora, o País vai se esforçando por
recuperar o tempo perdido: vários projetos estão em
andamento e muitos outros estão a ponto de ser iniciados.
Enquanto isso, no entanto, estamos vulneráveis, a margem
de segurança com que opera o sistema elétrico nacional é
muito frágil. Haja vista os recentes apagões deste ano e os
problemas que teve a Light, no Rio de Janeiro, no verão
retrasado.

No entanto, diante da escassez de energia elétrica,
investir em novas instalações não é a única solução
racional. Ao contrário, mais urgente, mais barato, é lutar por
medidas de conservação de energia, é combater o
desperdício, onde quer que ele se encontre. No Brasil, as
campanhas de conservação de energia são operadas
principalmente por um programa permanente chamado
Procel, a cargo da Eletrobrás. O Procel estimula e financia
as modificações de instalações industriais que
promovam a redução do consumo de energia elétrica. No
setor de consumidores residenciais, o Procel incentiva o
uso de lâmpadas fluorescentes, que consomem menos
energia. No Ceará, por exemplo, por meio da empresa
distribuidora estadual, a Coelce, o Procel conduz um
programa desse tipo; o consumidor recebe financiamento
sem juros, pago parceladamente via conta de luz, e ainda
vê reduzido seu consumo de energia.

Mas, sem dúvida, o grande potencial de
conservação de energia elétrica acha-se no melhor
aproveitamento da energia solar para aquecimento de
água. Aí se poderia poupar muito; poupar energia que é
gasta no horário mais vulnerável do sistema, o chamado
horário de ponta, final da tarde e início da noite. É quando
o comércio ainda consome energia, muitas indústrias
também, a população chega em casa, acende as
lâmpadas e as televisões e, principalmente, toma banho
aquecido por chuveiro elétrico.

O chuveiro elétrico é o grande vilão do desperdício
de energia elétrica no Brasil. Somos talvez o único país no
mundo a depender em tamanha escala do chuveiro
elétrico como equipamento padrão de aquecimento de
água. Um chuveiro elétrico de 1000 watts significa que o
sistema elétrico tem que ser dimensionado em 1 quilowatt
a mais para atender a sua carga. Instalações para
atender esse 1 quilowatt a mais, na geração, na
transmissão e na distribuição de energia elétrica, cus-
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tam um total de 2000 a 2500 dólares. Isso significa
que bilhões de dólares estão imobilizados em
investimentos, encarecendo o preço do
quilowatt-hora para todo o universo de consumidores.
É um investimento desnecessário, é a introdução de
um risco de segurança no sistema; eles poderiam ser
evitados com a substituição do chuveiro elétrico por
aquecimento solar.

A energia solar é uma fonte de energia limpa,
inesgotável, de que o Brasil, na maior parte de seu
território, dispõe quase ilimitadamente. Cada metro
quadrado de coletor solar evita a inundação de
dezenas de metros quadrados na construção de
centrais hidrelétricas. Reduzir o uso do chuveiro
elétrico é também deixar de construir centrais
termelétricas que queimam combustível poluente e
não renovável.

O custo de instalação de um aquecedor solar é
da ordem de 500 reais por família. É um investimento
viável para a população, e seu uso poderá
generalizar-se, se cercado dos devidos incentivos.
Esses incentivos podem ser de diversos tipos: a
isenção de impostos na produção e venda dessas
instalações é um deles. Diversos países usam
diferentes incentivos. A nossa maneira de estimular o
aquecimento hidráulico solar teria que ser formulada
por meio de estudos que levassem em conta nossa
realidade.

A grande ênfase nesse caminho é sobre o uso
residencial. Mas não é o único uso a ser estimulado:
indústrias, hotéis, restaurantes, piscinas, seriam
outros alvos do sistema de incentivos. Tampouco a
utilização de energia termossolar para reduzir o
consumo de energia elétrica é o único uso atraente da
energia solar. A radiação solar pode ser convertida
em eletricidade por processo termomecânico,
construindo-se centrais solares geradoras de energia
elétrica, como já existem várias no mundo; elas
apresentam grande vantagem ambiental, ou servem
a regiões isoladas, mas o quilowatt-hora resultante é
mais caro que o da produção convencional.

Outra técnica atraente de uso da energia solar,
em certos casos bem específicos, é a do processo
fotovoltaico, que utiliza as chamadas células solares.
Essa técnica tem sido usada, em diversas partes do
mundo, para bombeamento d’água destinada a
pequenos povoados.

Sr. Presidente, a energia solar merece uma
especial atenção de nossa política energética. Por
isso o projeto aborda a questão da formulação dessa
política. Minha proposta trata, pois, das atribuições do
Conselho Nacional de Política Energética, criado pela
Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997. Essa Lei institui
o Conselho e especifica suas atribuições. A proposta
é bastante simples: onde a Lei diz que o Conselho
estabelecerá diretrizes para programas específicos,
como os de uso do gás natural, do álcool, do carvão e
da energia termonuclear, fica acrescentado que

essas diretrizes para programas se estendem
também à energia solar e à energia proveniente de
fontes alternativas.

Além disso, em seu artigo 2º, reza minha
proposta que o Conselho Nacional de Política
Energética expedirá normas complementares
necessárias à aplicação dessas diretrizes,
estabelecendo, entre outras, regras para a adoção de
sistema de aquecimento hidráulico por energia solar,
em substituição à energia elétrica. O projeto dá o
prazo de 180 dias, a partir da publicação da nova lei,
para que o Conselho baixe essas regras.

Creio, pois, Sr. Presidente, que o Poder
Executivo induzido, por Lei, a fixar normas para a
adoção do aquecimento solar de água, poderá o
Brasil vir a ter um sistema de incentivos equiparável
ao de outros países já mais avançados nessa
questão. Incentivos adaptados às nossas variações
regionais e aos recursos disponíveis para subsidiar
essas formas vantajosas de energia não
convencional.

Promovendo o Conselho Nacional de Política
Energética normas bem fundamentadas e
apropriadas, não há dúvida de que o Brasil e cada
brasileiro poderão beneficiar-se significativamente.
Sem o desperdício que é o chuveiro elétrico, o País
poderá investir com maior tranqüilidade na expansão
do seu sistema elétrico, correndo menor risco de
colapso por sobrecarga do sistema, principalmente
no horário de ponta.

Sr. Presidente, está embutido na energia solar,
que temos em abundância em nosso Brasil, um
enorme potencial, seja para o setor produtivo, seja
para o consumidor, seja para o meio ambiente,
patrimônio de todos os brasileiros. A medida que
proponho favorece a efetivação desse potencial.
Espero, pois, que esta Casa dê a ela uma boa
acolhida.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldener) –

Senhores Senadores, comunico que a apuração da
votação dos vetos presidenciais da sessão conjunta do
Congresso Nacional, realizada hoje, às dez horas,
processou-se através do Prodasen, tendo sido
acompanhada pelos Deputados Celso Jacob, Ricardo
Barros e pela Deputada Marina Elvira.

Votaram 402 Senhores Deputados e 70 Senhores
Senadores.

Comunico ao Plenário que os vetos presidenciais,
de acordo com o resultado da apuração, foram mantidos.

Esclareço, ainda, que os itens três, quatro, cinco,
oito, nove, dez, treze, quinze, dezesseis e dezoito, foram
retirados da cédula, por requerimentos de destaque.

Solicito ao Senhor Primeiro Secretário em
exercício, Senador Luiz Otávio que proceda à leitura da
Ata da apuração.

É lido a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) – Será
feita a devida comunicação ao Excelentíssimo Senhor
Presidente da República.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) – A
Presidência convoca sessão conjunta do Congresso
Nacional, a realizar-se na próxima quarta-feira, dia 15
de setembro, às 10 horas, no plenário da Câmara dos
Deputados, destinada à apreciação de matérias.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) – Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, lembrando as Sras. e os Srs. Senadores, que
constará da sessão deliberativa ordinária de amanhã, a
realizar-se às 10 horas, a seguinte:

ORDEM DO DIA
Às 11 horas

– 1–

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 47, DE 1998

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 47, de 1998 (nº 4.708/94, na Casa de
origem), de iniciativa do Presidente da República, que
dá nova redação a dispositivo da Lei nº 2.929, de 27 de
outubro de 1956, que disciplina o processo de alteração
ou retificação de idade dos oficiais das Forças Armadas
e dá outras providências, tendo

Parecer sob nº 488, de 1999, da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator:
Senador Mozarildo Cavalcanti, favorável, com a
Emenda nº 1-CRE, de redação, que apresenta.

– 2 –

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 298, DE 1999

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 17, de 1999)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado nº 298, de 1999, de autoria do Senador Antero
Paes de Barros, que estabelece reserva de vagas nas
universidades públicas para alunos egressos da rede
pública de ensino, tendo

Parecer favorável, sob nº 449, de 1999, da
Comissão de Educação, Relator: Senador Gerson
Camata.

– 3 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 118, DE 1999

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 118, de 1999 (nº 783/99, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do Acordo Básico de
Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica,
celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da Federação da Rússia, em
Brasília, em 21 de novembro de 1997, tendo

Parecer favorável, sob nº 502, 1999, da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator:
Senador Moreira Mendes.

– 4 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 120, DE 1999

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 120, de 1999 (nº 41/99, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto da Emenda ao Estatuto
da Comissão Latino-Americana de Aviação Civil –
CLAC, Resolução A13-1 (Ampliação da Área
Geográfica da CLAC para a Incorporação de outros
Estados da América), decidida na 13ª Assembléia,
realizada em Santiago do Chile, de 21 a 24 de julho de
1998, tendo

Parecer favorável, sob nº 504, de 1999, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
Relator: Senador Gilberto Mestrinho.

– 5 –

REQUERIMENTO Nº 429, DE 1999

Votação, em turno único, do Requerimento nº
429, de 1999, de autoria do Ernandes Amorim,
solicitando, nos termos regimentais, a retirada, em
caráter definitivo, do Projeto de Lei do Senado nº 413,
de 1999, de sua autoria, que cria o Conselho Federal e
os Conselhos Regionais de Técnicos Industriais e dá
outras providências.

– 6 –

REQUERIMENTO Nº 433, DE 1999

Votação, em turno único, do Requerimento nº
433, de 1999, de autoria do Senador Osmar Dias,
solicitando, nos termos regimentais, a tramitação
conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 453, de 1999,
com os Projetos de Lei do Senado nºs 63, 97 e 159, de
1999, que já se encontram apensados, por versarem
sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos
fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos e
terapias e defensivos agrícolas.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) – Está
encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 34
minutos.)

AGENDA CUMPRIDA PELO
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

1º-9-99
Quarta-feira

10h Sessão Conjunta do Congresso Nacional
15h Senhor Hubert Védrine, Ministro dos Negócios

Estrangeiros da República Francesa
15h30 Sessão Deliberativa Ordinária do Senado

Federal.
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Ata da 112ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 2 de setembro de 1999

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo, Ademir Andrade
Carlos Patrocínio, Casildo Maldaner, da Sra. Marluce Pinto e do Sr. Mozarildo Cavalcanti

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

Ademir Andrade – Agnelo Alves – Alvaro
Dias – Amir Lando – Antero Paes de Barros –
Antonio Carlos Magalhães – Antonio Carlos
Valadares – Arlindo Porto – Bello Parga –
Carlos Bezerra – Carlos Patrocinio – Carlos
Wilson – Casildo Maldaner – Djalma Bessa –
Edison Lobão – Eduardo Siqueira Campos –
Eduardo Suplicy – Emília Fernandes – Freitas
Neto – Geraldo Althoff – Geraldo Cândido –
Geraldo Melo – Gerson Camata – Gilberto
Mestrinho – Gilvam Borges – Heloísa Helena –
Hugo Napoleão – Iris Rezende – Jader
Barbalho – Jefferson Peres – João Alberto
Souza – Jonas Pinheiro – Jorge Bornhausen –
José Agripino – José Alencar – José Eduardo
Dutra – José Fogaça – José Jorge – José
Roberto Arruda – Juvêncio da Fonseca –
Leomar Quintanilha – Lúcio Alcântara – Lúdio
Coelho – Luiz Estevão – Luiz Otavio – Luiz
Pontes – Luzia Toledo – Maguito Vilela – Maria
do Carmo Alves – Marina Silva – Marluce Pinto
– Mauro Miranda – Mozarildo Cavalcanti –
Nabor Júnior – Ney Suassuna – Osmar Dias –
Paulo Hartung – Paulo Souto – Pedro Piva –
Pedro Simon – Ramez Tebet – Renan Calheiros
– Roberto Freire – Roberto Saturnino – Romero
Jucá – Romeu Tuma – Sebastião Rocha –
Sérgio Machado – Silva Júnior – Teotonio Vilela
Filho – Tião Viana – Wellington Roberto.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – A
lista de presença acusa o comparecimento de 72
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
Nabor Júnior, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

MENSAGEM

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 164, DE 1999
(Nº 1.267, de 1999, na origem)

Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da

Constituição, e com o disposto no art. 56, § 1º, do
Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado
pelo Decreto nº 93.325, de 1º de outubro de 1986, no
art. 40, § 1º do Anexo I ao Decreto nº 2.246, de 6 de
junho de 1997, submeto à apreciação de Vossas
Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor
José Nogueira Filho, Ministro de Primeira Classe, do
Quadro Permanente da Carreira de Diplomata, para
cumulativamente com o cargo de Embaixador do Brasil
junto ao Estado de Israel, exercer o cargo de
Embaixador do Brasil junto à República do Chipre.

Os méritos do Embaixador José Nogueira Filho
que me induziram a escolhê-lo para o desempenho
dessa elevada função, constam da anexa informação
do Ministério das Relações Exteriores.

Brasília, 1º de setembro de 1999. – Fernando
Henrique Cardoso.

EM Nº 298/DP/ARC/G-MRE/APES

Brasília, 27 de agosto de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De acordo com o art. 84, inciso XXV, da

Constituição, e com o disposto no art. 56, § 1º, do
Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado
pelo Decreto nº 93.325, de 1º de outubro de 1986, no
art. 40, § 1º, do Anexo I do Decreto nº 2.246, de 6 de
junho de 1997, submeto à apreciação de Vossa
Excelência a anexa minuta de Mensagem ao Senado
Federal destinada à indicação do Senhor José Nogueira
Filho, Ministro de Primeira Classe, do Quadro Permanente
da Carreira de Diplomata, para, cumulativa-
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mente com o cargo de Embaixador do Brasil junto ao
Estado de Israel, exercer o cargo de Embaixador do
Brasil junto à República do Chipre.

2 – Encaminho, igualmente em anexo,
informação sobre o país e curriculum-vitae do
Embaixador José Nogueira Filho, que, juntamente
com a Mensagem ora submetida à apreciação de
Vossa Excelência, serão apresentados ao Senado
Federal para exame por parte de seus ilustres
membros.

Respeitosamente, Luiz Felipe Lampreia,
Ministro de Estado das Relações Exteriores.

INFORMAÇÃO

Curriculum Vitae

Embaixador José Nogueira Filho
São Paulo/SP, 4 de setembro de 1937. Filho de

José Nogueira e Eneida Vilaça Nogueira.
“Proficiency Certificate in English”,

Universidade de Michigan, 1955.
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais,

Faculdade Católica de Direito de Santos/SP, 1960.
Diplomado em Língua Francesa, Associação de

Cultura Franco-Brasileira de Santos/SP, 1961.
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata,

IRBr, 1962/63.
Examinador da Prova de Questões

Internacionais Contemporâneas, do Exame
Vestibular do Instituto Rio Branco, 1988/1989/1990.

Aplicador da Prova de Questões Internacionais
do Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas, IRBr,
1989/1990.

Membro da Banca Examinadora do Curso de
Altos Estudos, IRBr, 1990.

Presidente da Banca Examinadora do Curso de
Altos Estudos, IRBr, 1990/91.

Terceiro Secretário, concurso, 20 de janeiro de
1964.

Segundo Secretário, merecimento, 31 de
dezembro de 1966.

Primeiro Secretário, merecimento, 1º de janeiro
de 1973.

Conselheiro, merecimento, 19 de maio de 1975.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 12

de junho de 1978.
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 16

de dezembro de 1986.
Assistente do Chefe da Divisão do Pessoal,

1964.
Subchefe da Divisão dos Estados Americanos,

1973/74.
Assessor do Ministro de estado das Relações

Exteriores, 1974/75.

Coordenador de Assuntos Políticos do Gabinete
do Ministro de Estado das Relações Exteriores,
1976/79.

Chefe do Departamento da Europa, 1986/88.
Chefe do Departamento das Américas,

1988/90.
Subsecretário-Geral, substituto, de Assuntos

Políticos Bilaterais, 1988/90.
Chefe do Gabinete do Ministro de Estado das

Relações Exteriores, 1990/91.
Secretário-Geral de Controle, 1992.
Chefe do Gabinete do Ministro de Estado das

Relações Exteriores, 1990/91.
Secretário-Geral de Controle, 1992.
Secretário de Controle Interno, 1992.
Port-au-Prince, Encarregado de Negócios, a.i.,

1964.
Panamá, Terceiro Secretário, em Missão

Transitória, 1966.
Genebra, Delegação Permanente, Chefe do

Serviço de Seleção de Imigrantes, 1967.
Genebra, Delegação Permanente, Segundo

Secretário, 1967/69.
Buenos Aires, Segundo Secretário, 1969/1972.
Buenos Aires, Primeiro Secretário, 1973.
Washington, Ministro-Conselheiro, 1979/1983.
Washington, Encarregado de Negócios, a.i.,

1983.
Lisboa, Ministro-Conselheiro, 1983/1985.
Lisboa, Encarregado de Negócios, a.i.,

1984/1985.
Havana, Embaixador, 1993/1997.
San Juan, Cônsul-Geral, 1997/1999.
Comissão de Reforma da Carta da OEA,

Panamá, 1966 (Assessor). LV Conferência
Interparlamentar Teerã, 1966 (Membro da Delegação
do Congresso Nacional.)

XXII Sessão da Comissão Econômica da ONU
para a Europa, Genebra, 1967 (Observador).

XXX Sessão da Conferência Internacional da
Instrução Pública, Genebra, 1967 (Membro)

XXXII Reunião do Conselho do Bureau
Internacional da Educação, Genebra, 1967
(Delegado).

I – Sessão do Grupo Permanente dos Produtos
Sintéticos e de Substituição da Comissão de
Produtos de Base da Conferência das Nações Unidas
sobre Comércio e Desenvolvimento, (UNCTAD),
Genebra, 1967 (Delegado-Suplente).

XXIV Sessão das Partes Contratantes do
GATT, Genebra, 1967 (Membro).

Conferência das Dezoito Nações sobre
Desarmamento (ENDC), Genebra, 1967 (Membro).
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III – Sessão da Conferência da ONU
negociadora do Acordo Internacional do Cacau,
Genebra, 1967 (Membro)

VI – Sessão da Comissão Consultiva dos
Trabalhadores Intelectuais, OIT, Genebra, 1967
(Membro).

XLV Reunião do Comitê Executivo do Bureau
Internacional da Educação, Genebra 1968
(Delegado).

Sessão do Comitê Consultivo e Científico, ONU,
Genebra, 1968 (Membro).

Missão do CIME, Washington, 1968
(Representante).

Conferência da ONU sobre o Açúcar, Genebra,
1968 (Delegado).

LI e LII Conferências Internacionais do trabalho,
Genebra, 1967 e 1968 (Membro)

VII Sessão da Junta do Comércio e
Desenvolvimento, UNCTAD, Genebra, 1968
(Delegado-suplente).

Conferência dos Países Militarmente
não-Nucleares, Genebra, 1968 (Membro).

Reunião de Consulta sobre o Cacau e
Chocolate do “Codex Alimentarius”, da Organização
das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura
(FAO), Montreaux, 1968 (Delegado).

XLII e XLIV Sessões do ECOSOC, Genebra,
1967/1968 (Observador).

Reunião do Comitê Consultivo do Cacau,
Genebra, 1968 (Delegado).

XVII, XVIII e XIX Sessões do Comitê Executivo
do ACNUR, Genebra, 1967 (Membro) e 1968
(delegado).

XXVII, XXVIII e XXX Sessões do Conselho do
CIME, Genebra, 1867 (membro e delegado-suplente)
e 1969 (delegado).

XV, XVI, XXI, XXII, XXVII e XIX Sessões do
Subcomitê de Orçamento e Finanças, CIME,
Genebra, 1967 (membro), 1968 e 1969 (Delegado)
XXIX, XXX e XXXIII Sessões do Comitê Executivo do
CIME, Genebra, 1967 (membro e delegado-suplente)
e 1969 (Delegado).

Grupo de Trabalho criado pela Resolução nº
429 do Conselho do CIME, Genebra, 1969 (Membro).

VII Sessão do Comitê de Produtos de Cacau e
Chocolate do “Codex Alimentarius” da FAO,
Genebra, 1970 (Membro).

VII Reunião dos Ministros da Saúde da Bacia do
Prata, Buenos Aires, 1971 (Delegado).

Reunião do Grupo de Peritos do Projeto A-4
(Navegação), Buenos Aires, 1972 (Delegado).

Reunião do Grupo de Peritos do Projeto A-5
(Interconexão Rodoviária, Ferroviária e de
Telecomunicações), Buenos Aires, 1972 (Delegado).

III Reunião da Comissão Técnica ad hoc para o
Projeto A-6 (Integração Energética) da Ata de Santa
Cruz de La Sierra, Buenos Aires, 1972 (Delegado).

I Reunião do Grupo de Peritos em
Complementação de Áreas Limítrofes, Buenos Aires,
1972 (Delegado).

II Reunião do Grupo de Peritos do Projeto A-7
(Ictiologia), Buenos Aires, 1973 (Delegado).

II Reunião do Grupo de Peritos do Projeto A-5
(Infra-estrutura de Transportes), da Ata de Punta del
Este, Buenos Aires, 1973 (Delegado).

IV Reunião do Grupo de Peritos do Projeto A-4
(Navegação), Buenos Aires, 1973 (Delegado).

Reunião do Comitê Intergovernamental
Coordenador dos Países da Bacia do Prata,
Assunção, 1973 (Assessor).

Reunião do Grupo de Trabalho sobre
Cartografia, Buenos Aires, 1973 (Delegado).

XV Reunião de Consulta de Ministros das
Relações Exteriores dos Países Membros do Tratado
Interamericano de Assistência Recíproca, Quito,
1974 (Delegado).

Reunião de Chanceleres do Continente,
Washington, 1974 (Assessor). Comitiva do Encontro
Presidencial Brasil-Paraguai, Campo Grande (MT),
1974 (Membro).

Comitiva do Encontro Presidencial
Brasil-Paraguai – Foz do Iguaçu (PR), 1974
(Membro).

IV – Sessão do Comitê de Recursos Naturais,
Ecosoc, Tóquio, 1975 (Delegado).

Comitiva do Presidente da República em sua
visita oficial ao Uruguai, Rivera, 1975 (Membro).

Comitiva do Ministro das Relações Exteriores
em sua visita oficial ao Peru, 1975 (Membro).

Comitiva do Presidente da República em sua
visita oficial ao Paraguai, Assunção, 1975 (Membro).

Comitiva Presidencial por ocasião da visita do
General-de-Exército Alfredo Stroessner, Presidente
do Paraguai, a XXXVII, Exposição Agropecuária e
Industrial de Campo Grande, Mato Grosso, 1975
(Membro).

Comitiva do Encontro Presidencial Brasil-Peru
–  Tabatinga, 1976 (Membro).

Reunião Regional Preparatória da Conferência
da ONU sobre Água, Lima, 1976 (Delegado).

Comitiva do Ministro de Estado das Relações
Exteriores em sua visita oficial a Washington, 1976
(Membro).
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Comitiva Presidencial por ocasião das
solenidades do desvio do rio Paran – Foz do Iguaçu,
1978 (Membro).

Conferência das Nações Unidas sobre Água,
Mar del Plata, 1977 (Delegado).

Negociações Tripartites sobre Itaipu e Corpus,
1977/79 (Delegado).

Comitiva Presidencial em visita oficial ao
México, 1978 (Membro).

Comitiva Presidencial em visita oficial ao
Uruguai, Montevidéu, 1978 (Membro).

IV a VIII Assembléias Gerais da OEA, Atlanta,
1974, Washington, 1975, Santiago, 1976 Granada,
1977 e Washington, 1978 (Assessor).

XXX a XXXIII Assembléias Gerais da ONU,
Nova York, 1975 a 1978 (Assessor).

IV a X Reuniões de Chanceleres da Bacia do
Prata, 1971, Assunção, 1972, Punta del Este, 1974
Buenos Aires, 1975, Cochabamba, 1976, Brasília,
1977, Mar Del Plata e Punta del Este, 1978 (Delegado).

X Reunião da Comissão Mista Brasil-URSS –
Brasília, 1986 (Subchefe).

IX Reunião da Comissão Mista Brasil-Romênia
–  Brasília, 1986 (Subchefe).

II Reunião da Comissão Mista Brasil-Finlândia
de Cooperação Econômica, Brasília, 1986
(Subchefe).

XIII Reunião da Comissão Mista
Teuto-Brasileira de Cooperação Econômica –
Brasília, 1986 (Subchefe).

Posse do Presidente de Portugal, Lisboa, 1986.
Comitiva na visita Presidencial a Portugal, 1986

(Membro).
Visita de Trabalho a Berlim (RDA), 1986.
VIII Reunião da Comissão Mista Brasil-Hungria,

Budapeste, 1986 (Chefe).
Visita de Trabalho a Praça (Tchecoslaváquia),

1986.
I Reunião da Comissão Mista Brasil-Suiça,

Estocolmo, 1986 (Chefe).
Visita de Trabalho a Copenhague (Dinamarca),

1986.
Visita de Trabalho a Moscou (URSS), 1986.
XII Reunião da Comissão Mista

Brasil-Tchecoslováquia – Brasília, 1987 (Subchefe).
Encontro de “follow up” da Reunião da

Comissão Mista Brasil-Hungria  –  Brasília, 1987.
Encontro de “follow up” da I Reunião da

Comissão Mista Brasil-Suiça de Cooperação
Econômica. Industrial e tecnológica – Brasília, 1987.

I Reunião da Comissão Mista Brasil-Países
Baixos de Cooperação Econômica e Industrial, Haia,
1987 (Chefe).

I Reunião da Comissão Mista Brasil/Áustria de
Cooperação Econômica e Industrial, Viena, 1987
(Chefe).

Consultas Comerciais com a RDA, Leipzig,
1987.

XIV Reunião da Comissão Mista
Teuto-Brasileira de Cooperação Econômica,
Munique, 1987 (Chefe).

X Reunião da Comissão Mista Brasil-Romênia,
Bucareste, 1987 (Chefe).

VII – Reunião da Comissão Mista
Brasil/Colônia, Varsóvia, 1987 (Chefe).

IX Reunião da Comissão Mista Brasil-Iugoslávia
–  Brasília, 1988 (Subchefe).

VIII Reunião da Comissão Mista Brasil-Bulgária
–  Brasília, 1988 (Chefe).

II Reunião da Comissão Mista do Acordo de
Cooperação Amazônica Brasil-Colômbia – Brasília,
1988 (Chefe).

Comitiva Presidencial no encontro entre os
Presidentes José Sarney e Jayme Lusinchi em São
Luís (MA) e Trombetas (PA) 1988 (Membro).

Comitiva do Ministro de Estado das Relações
Exteriores, na visita oficial aos Países Nórdicos, 1988
(Membro).

VII Reunião da Comissão Mista Brasil-RDA,
Berlim, 1988 (Chefe).

Posse do Presidente do Paraguai, Alfredo
Stroessner, Assunção, 1988.

Reunião técnica preparatória da Cúpula
Presidencial do Grupo dos Oito – Buenos Aires,
1988 (Chefe da Delegação).

Comitiva do Ministro de Estado das Relações
Exteriores, na visita oficial a Georgetown, 1988
(Membro).

IV Reunião ministerial ordinária do Grupo dos
Oito, celebrada à margem da XLIII AGNU, Nova york,
1988 (Chefe da Delegação).

Reunião Presicencial do Mecanismo
Permanente de Consulta e Concentração Política do
Grupo dos Oito  –  Punta del Este, 1988 (Delegado).

Comitiva Presidencial na visita oficial do
presidente José Sarney à Argentina, 1988 (Membro).

Missão Especial que representou o Senhor
Presidente da República nas solenidades da posse
do Presidente Carlos Salinas de Gortari, dos Estados
Unidos Mexicanos  –  México, 1988 (Membro)

Comitiva do Ministro de Estado das Relações
Exteriores em encontro com o Ministro das Relações
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Exteriores do Paraguai, por ocasião da posse do
novo Diretor-Geral paraguaio da Itaipu Binacional –
Foz do Iguaçu, 1989 (Membro).

III Comissão Mista Brasileiro-peruana de
Cooperação Amazônica  –  Brasília, 1989 (Chefe).

XIX Reunião de Chanceleres dos Países da
Bacia do Prata  –  Brasília, 1989 (Delegado).

III Reunião da Comissão Mista Brasil-Trinidad
& Tobago  –  Brasília, 1989 (Chefe).

Comitiva do Presidente da República à Reunião
dos Presidentes dos países amazônicos no âmbito do
Tratado de Cooperação Amazônica – Manaus, 1989
(Membro).

III Reunião da Subcomissão Brasil-Uruguai para
o Desenvolvimento das àreas Fronteiriças – Brasilia,
1989 (Chefe).

III Reunião da Subcomissão para o
Desenvolvimento Conjunto de Zonas Froteriças –
Brasília, 1989 (Chefe).

Missão Especial ... posse do Presidente Carlos
Andrés Pérez, da República da Venezuela, caracas,
1989 (Delegado).

Comitiva do Presidente José Sarney, na visita
oficial ao Suriname, 1989 (Membro).

Comitiva do Presidente José Sarney, na visita
oficial à Guiana, 1989 (Membro).

III Reunião de Ministros das Relações
Exteriores do Tratação de Cooperação Amazônica,
Quito, 1989 (Subchefe da Delegação).

V Reunião Ordinária dos Chanceleres do
Mecanismo Permanente de Consulta e Concertação
Política – Ciudad Guayana, Venezuela, 1989
(Delegado).

Reunião de Chanceleres do Mecanismo de
Consulta e Concertação Política com seus
homólogos da Comunidade Européia –
Granada/Espanha, 1989 (Delegado).

Comitiva do Presidente da República nas
cerimônias de posse do Presidente Andrès Rodriguez
–  Assunção, 1989 (Membro).

Missão Especial que representou o Senhor
Presidente da República nas solenidades de posse
do Presidente Alfredo Felix Cristiani Burkard, de El
Salvador. San Salvador, 1989 (Membro).

Reunião Técnica do Alto Nível do Mecanismo
de Consulta e Concertação Política – Lima, 1989
(Chefe).

Reunião dos Chanceleres do Mecanismo de
Consulta e Concertação Política –
Cartagena/Colômbia 1989 (Delegado).

II – Diálogo de Chanceleres da América Latina
e do Caribe – Cartagena/Colômbia 1989 (Delegado).

Reunião sobre Integração Energética –
Buenos Aires, 1989 (Delegado)

III – Reunião de Presidentes do Mecanismo de
Consulta e Concertação Política – Ica/Peru, 1989
(Delegado).

Encontro dos Chanceleres do Mecanismo de
Consulta e Concertação Política com o Chanceler do
Canadá  –  Nova York, 1989 (Delegado).

Reunião dos Chanceleres do Mecanismo de
Consulta e Concertação Política – Nova York, 1989
(Delegado).

Encontro dos Chanceleres do Mecanismo de
Consulta e Concertação Política com seus
homólogos da Comunidade Européia – Nova York,
1989 (Delegado).

Comitiva do Presidente da República em sua
visita oficial ao Equador, 1989 (Membro).

Reunião de Cúpula Hemisférica – São José
1989 (Delegado).

Comitiva do Presidente da República em sua
visita ao Paraguai e à Argentina, 1989 (Membro).

Reunião Brasil – EUA sobre Questões
Internacionais e Regionais de Interesse Mútuo –
Washington, 1989 (Participante)

IV – Reunião de Consultas Brasil-Canadá
sobre Assuntos Políticos  –  Ottawa, 1989 (Chefe).

Reunião Conjunta de Chanceleres, Ministros da
Fazenda e Economia dos países do Mecanismo de
Consulta e Concertação Política – Buenos Aires,
1989 (Delegado).

Comitiva Presidencial no Encontro de Fronteira
Brasil/Argentina  –  Foz do Iguaçu, 1990.

Reunião técnica de Alto Nível do Mecanismo de
Consulta e Concertação Política – Lima, 1990
(Chefe).

Missão especial às Cerimônias de posse do
Presidente de Honduras, Rafael Leonard Callejas –
Tegucigalpa, 1990 (Membro).

Comitiva do Presidente José Sarney à posse do
Presidente Luiz Alberto Lacalle – Montevidéu, 1990
(Membro).

Comitiva do Presidente José Sarney à posse do
Presidente do Chile, Patrício Aylwin – Santiago,
1990 (Membro).

Reunião dos Chanceleres do Mecanismo de
Consulta e Concertação Política – México, 1990
(Delegado).

Reunião de Cúpula sobre Entorpecentes –
Londres, 9-4-90 (Delegado).

VI Encontro Grupo do Rio/CEE –
Dublin/Irlanda, 1990, (Delegado).
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I Encontro Grupo do Rio/Europa Oriental –
Budapeste, 1990. Comitiva do Senhor Ministro de
Estado na visita de trabalho a Washington, 1990
(Membro).

Comitiva do Senhor Ministro de Estado na visita
oficial a Buenos Aires, 1990 (Membro).

Reunião de Alto Nível do Grupo dos 15 – Kuala
Lumpur, 1990 (Delegado).

Comitiva do Senhor Ministro de Estado nas
visitas oficiais a Paris e Lisboa, 1990 (Membro).

Comitiva do Senhor Presidente da República na
visita oficial a Buenos Aires, 1990 (Membro).

Comitiva do Senhor Ministro de Estado na visita
oficial a Santiago, 1990 (Membro).

Comitiva do Senhor Presidente da República no
encontro de fronteira com o Presidente da Venezuela,
em Santa Helena do Uairen, 1990 (Membro).

Comitiva do Senhor Ministro de Estado na visita
oficial a Roma, 1990 (Membro).

Comitiva do Senhor Ministro de Estado na visita
oficial a Tóquio, 1990.

Comitiva do Senhor Presidente da República a
XLV Sessão da Assembléia-Geral das Nações
Unidas – Nova York, 1990. Comitiva do Senhor
Presidente da República – Cúpula Mundial da
Criança. Nova York, 1990.

Comitiva do Senhor Presidente da República na
visita oficial a Praga, 1990.

Delegação do Brasil a IV Reunião Presidencial
do Grupo do Rio Caracas, 1990 (Delegado).

Comitiva do Senhor Presidente da República na
visita oficial Portugal, 1990.

Comitiva do Senhor Ministro de Estado na visita
oficial a Assunção, 1990.

Comitiva do Senhor Ministro de Estado no
Encontro do Grupo do Rio/CEE. Roma, 1990.

Reunião do Grupo do Rio sobre a crise do Golfo
Pérsico. Caracas, 1991.

Comitiva Presidencial na viagem à Antártica,
1991.

Comitiva Presidencial ao Encontro de Fronteira
com o Uruguai  –  Artigas, 1991.

Reunião sobre Meio Ambiente – México, 1991.
Comitiva Presidencial – Assinatura Acordo

Integração Cone Sul  –  Assunção, 1991.
Comitiva do Senhor Ministro de Estado nas

visitas de Trabalho a Londres de Genebra, 1991.
Reunião do Grupo Rio-CEE (Luxemburgo) e

Comesur-CEE (Bruxelas), 1991.
Visita de Estado a Madri, Comitiva Presidencial,

1991.

Visita de Estado a Estocolmo e Oslo, Comitiva
Presidencial, 1991.

Visita de Estado a Washington, Comitiva
Presidencial, 1991.

Visita do Senhor Ministro de Estado das
Relações Exteriores a Genebra e Bonn, 1991
(comitiva oficial).

Visita do Senhor Ministro de Estado das
Relações Exteriores a Cabo Verde, 1991 (comitiva
oficial).

Visita do Senhor Ministro de Estado das
Relações Exteriores e a Pequim e Seul, 1991
(comitiva oficial).

Visita de estado a Angola, Zimbábue,
Moçambique e Namíbia, Comitiva Presidencial, 1991.

Comitiva do Senhor Presidente da República...
XLVI Sessão da AGNU, Nova York, 1991 (delegado).

Visita do Senhor Ministro de Estado das Relações
Exteriores a Teerã e Cairo, 1991 (comitiva oficial).

Reunião Presidencial do Grupo do Rio,
Comitiva Oficial, Cartagena, 1991.

Visita de Estado à Itália, Comitiva Presidencial,
1991.

Comitiva Presidencial, Agência Internacional de
Energia Atômica, Viena, 1991.

Professor de Inglês do Centro Cultural
Brasil-Estados Unidos, em santos, 1953/1955.

Redator – Revisor da Câmara Municipal de São
Vicente, 1-3-58 a 6-3-60.

Diretor-Geral da Bolsa Oficial de Valores de
santos, de 7-3-60 a 31-1-63.

Assessor do gabinete Civil da Presidência da
República (Subchefia para Assuntos Parlamentares),
1964/1967.

Representante do Ministério das Relações
Exteriores junto à Itaipu Binacional, 1976 a 1979;
1990 a 1992.

Membro do Conselho de Administração da
Itaipu Binacional, 1988 a 1990.

Membro do Instituto Histótico e Geográfico de
São Vicente, 1959.

Membro Honorário do Instituto Genealógico
Brasileiro.

Membro correspondente do Instituto
Sanmartiniano do Brasil.

Ordem de Rio Branco, Grã-cruz, Brasil.
Ordem do Mérito Militar, Grande Oficial, Brasil.
Ordem do Mérito Aeronáutico, Grande Oficial,

Brasil.
Ordem do Mérito Naval, Comendador, Brasil.
Ordem do Mérito das Forças Armadas,

Comendador, Brasil.
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Medalha Mérito do Pacificador, Ministério do
Exército, Brasil.

Medalha Mérito Santos Dumont, Ministério da
Aeronáutica, Brasil.

Medalha Mérito Tamandaré, Ministério da
Marinha, Brasil.

Medalha Lauro Müller, MRE, Brasil.
Medalha Marechal Rondon (Sociedade

Geográfica Brasileira), Brasil.
Colar de João Ramalho (Instituto Genealógico

brasileiro), Brasil.
Ordem ao Mérito da Ordem Soberana e Militar

de Malta, Grã-cruz.
Ordem do Infante Dom Henrique, Grã-cruz,

Portugal.
Ordem Nacional do Mérito, Grã-cruz, Portugal.
Ordem do Libertador San Martin, Grã-cruz,

Argentina.
Ordem “Al Mérito”, Grã-cruz, Equador.
Ordem De Mayo, Grã-cruz, Argentina.
Ordem “Bernardo O’Higgins”, Grã-cruz, Chile.
Ordem Nacional do Mérito, Grã-cruz, Paraguai.
Ordem ao Mérito da República Italiana,

Grã-cruz.

Ordem de Cristo, Grande Oficial, Portugal.

Ordem de Isabel a Católica, Grande Oficial,
Espanha.

Ordem “Al Mérito Por Serviços Distinguidos”,
Grande Oficial, Peru.

Ordem da Águia Azteca, Grande Oficial,
México.

Ordem Francisco Miranda, Grande Oficial,
Venezuela.

Ordem da Honra da Palma, Grande Oficial,
Suriname.

Ordem do Condor dos Andes, Grande Oficial,
Bolívia.

Ordem do Sol, Comendador, Peru.

Ordem de São Carlos, Comendador,
Colômbia.

Ordem de Michael e George, Comendador,
Reino Unido.

Ordem Nacional do Mérito da França,
Comendador, França.

Ordem de Homayon, Cavaleiro, Irã.
Ordem da Coroa, Cavaleiro, Bélgica.
Ordem da Coroa de Carvalho, Carvaleiro,

Luxemburgo.
Ordem da Solidariedade Italiana, Cavaleiro, Itália.

Eduardo Prisco Paraiso Ramos, Diretor-Geral
do Departamento do Serviço Exterior.

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
Subsecretaria-Geral de Assuntos Políticos

Departamento da Europa
Divisão da Europa I

Informação Geral
sobre Chipre

Agosto de 1999

Avaliação das relações bilaterais
Brasil e Chipre mantêm relações diplomática

desde o ano de 1966, com a troca de embaixada
comulativas a do Brasil com a de Telavive a de Chipre
com a de Washington.

O Governo brasileiro adota uma política de
equilíbrio no conflito entre as comunidades gregas e
turca na ilha, bem como no impasse entre a Grécia e
a Turquia a respeito de Chipre. O Brasil apoia,
entretanto, as decisões da ONU que condenaram a
invasão daquele país pela Turquia em 1974 e a
unilateral proclamação do estado independente da
República Turca do Norte de Chipre em 1983.
Portanto, não reconhecemos a RTNC, mas apenas a
República de Chipre, tal como constituída em 1960
país membro da Commonwealth e com o qual
mantemos relações diplomáticas há mais de 30 anos.

O Brasil defende o tratamento da questão nos
moldes estabelecidos pela AGNU, cujos parâmetros
básicos são o respeito à soberania integridade
territorial e independência de Chipre, bem como a
busca de uma solução pacífica e satisfatória para as
duas comunidades.

Nesse sentido, o Governo brasileiro apóia
integralmente a iniciativa do Secretário-Geral das
Nações Unidas para que sejam continuadas as
conversações entre o Presidente de Chipre, Glafkos
Clerides e o Presidente da RTNC Rauf Denktash.

No que diz respeito às relações econômicas, é
crescente o interesse de Chipre no Brasil. Em recente
viagem ao País o Vice-Cônsul Honorário do Brasil em
Chipre, Senhor Garo Keneyan, procurou explorar as
oportunidades do mercado brasileiro em diversas
áreas em especial na de telecomunicações.

Outro tema que tem merecido atenção do
governo cipriota em sua relação com o Brasil é a
cooperação na área do turismo, atividade que, em 1997,
proporcionou uma arrecadação de 1,6 bilhão de dóla-
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res aos cofres de Chipre. Recentemente, o governo
cipriota encaminhou proposta e acordo de
cooperação sobre turismo, que está sendo
examinado pelas autoridades brasileiras
competentes.

Registre-se ainda o interesse de Chipre em
firmar acordo sobre bitributação com o objetivo de
promover o adensamento das relações bilaterais,
atraindo investimentos e aproximando as
comunidades empresariais dos respectivos países.

Comércio bilateral
(em USD FOB)

1998* 1999*

Exportações 4.303.936 4.778.423
Importações 1.781.037 439.988
Saldo 2.522.899       4.338.435

1º semestre, Fonte MDIC

Avaliação da política interna
e externa de Chipre

Situada no extremo oriental do Mar
Mediterrâneo–a cerca de 100km das costas de
Turquia e da Síria –, a Ilha de Chipre abriga duas
comunidades: uma de origem grega (80% da
população) e outra de origem turca (20%).

A República de Chipre obteve sua
independência em 1960, não obstante o desejo da
maioria greco-cipriota de união com a Grécia. A
Constituição do novo país, apesar de conferir
mecanismos de proteção à minoria turca, não
conseguiu evitar o surgimento de hostilidades entre
as duas comunidades. Essa situação tem marcado
profundamente a história da ilha, não raro
condicionando quase todas as outras questões de
política interna e externa.

Em 1974, aproveitando-se de caos político
gerado por golpe de Estado patrocinado por Atenas,
o Governo turco determinou a invasão da ilha,
ocupando a sua metade setentrional. Em 1983, Rauf
Denktash, líder da comunidade turco-cipriota,
declarou unilateralmente a criação da República
Turca do Norte de Chipre" (RTNC), reconhecida
apenas pela Turquia.

A questão cipriota, como ficou conhecida, é
objeto de deliberações das Nações Unidas desde
1963, principalmente porque transcende os limites do
conflito étnico e insere-se nas divergências entre a
Grécia e a Turquia. Em diversas resoluções do
Conselho de Segurança, as Nações Unidas propõem
um acordo para a reestruturação do Estado de
Chipre, com uma só soberania, personalidade

internacional, cidadania igual para todos os
habitantes, com garantia de independência e
integridade territorial, e compreendendo duas
comunidades politicamente iguais, em uma
federação bi-comunitária e bi-zonal. As resoluções
estabelecem, ainda, que este acordo deve não só
excluir união, parcial ou total, com qualquer outro
país, mas também afastar qualquer forma de
secessão.

Este ano completaram-se 25 anos da invasão e
ocupação turca de parte do território cipriota,
trazendo o tema de volta à agenda do
Secretário-Geral das Nações Unidas, Kofi Annan,
que, com o apoio do G-7, empreende esforços para
reunir mais uma vez as duas partes para reiniciarem
conversações. No caso de se alcançar um acordo nos
termos propostos pela ONU, a Grécia, que apóia a
posição do presidente de Chipre, retiraria o veto à
entrada da Turquia na União Européia.

O entendimento entre as partes grego e o
turco-cipriota, no entanto, não parece próximo. Os
líderes de ambos os lados se atêm
incondicionalmente às suas posições. O presidente
Glafkos Clerides não aceita outra solução senão a de
que a República de Chipre seja uma “federação
bizonal e bi-comunitária”, enquanto o líder
turco-cipriota, Raul Denktash, não aceita sequer
iniciar negociações se a “República Turca do Norte do
Chipre” não receber o mesmo tratamento dado à
República de Chipre. Denktash sustenta que o país
deve se tornar uma confederação de dois estados
independentes, a mesma exigência feita no último
encontro, dois anos atrás na Suíça, quando deixou a
mesa de negociações.

Outra questão dominante na agenda de política
externa da República de Chipre é a adesão à União
Européia. Esta, no entanto, depende da solução do
impasse entre as duas metades da ilha, visto que os
principais países europeus, encabeçados pela
França, já afirmaram não aceitar um Chipre dividido
dentro da União Européia. A predominância destes
dois temas nos debates políticos para a eleição do
ano passado, em Chipre, demonstra que a política
interna está intimamente vinculada aos problemas de
política externa. A reeleição de Glafkos Clerides,
depois de cinco anos no poder, vem mostrar que, pelo
menos aparentemente, o povo grego-cipriota
considera-o mais indicado que qualquer outro político
para conduzir o país de forma satisfatória.

Avaliação da conjuntura econômica cipriota
As modificações impostas ao Chipre nos anos

70, em virtude da invasão da ilha por tropas turcas,
afetaram em muito pouco a economia da ilha. Isso
porque tradicionalmente a maior parte da economia
cipriota tem estado sempre sob controle dos gre-
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co-cipriotas, apesar de os turcos-cipriotas
controlarem entre 30 a 40% do território.

Em conseqüência da invasão, os
turco-cipriotas passaram a deter 80% das
plantações de cítricos da ilha, 25% de sua produção
industrial, minas de cobre, hotéis e estruturas
turísticas. O lado turco, ao controlar a cidade de
Famagusta, passou a deter 30% das reservas
hídricas da ilha. Mas o rápido crescimento
econômico da parte greco-cipriota, no sul,
neutralizou, em boa média, as perdas de posições
econômicas e as dificuldades enfrentadas para
acolher cem mil refugiados que deixaram o norte de
Chipre.

Limassol é hoje o maior e mais ativo porto da
ilha, o aeroporto internacional fica em Lanarca e os
greco-cipriotas também controlam a principal estação
de energia elétrica, que abastece o lado
turco-cipriota. Os dois lados em Chipre estão
buscando a auto-suficiência energética e de
abastecimento de água.

A parte turco-cipriota é economicamente débil.
A falta de auxílio internacional, as altas taxas de
inflação e a inexperiência em administrar a economia
são responsáveis por essa situação. O
desenvolvimento do turismo tornou-se prioritário na
região e poderá ser responsável pela recuperação
econômica do norte da ilha.

Dados Básicos

Nome oficial: República de Chipre
Língua: Grego (75%) e turco (25%)
População: 776 mil hab.
Área: 9.251km²
Capital: Nicósia
Cidades principais: Nicósia (186.400 hab.)

Lanarca (64.000 hab.)
PIB: USD 6.639 milhões
PIB per capita: USD 10.380
Chefe de Estado: Presidente Glafkos Clerides
Chefe de Governo: Presidente Glafkos Clerides
Ministro do Exterior: Yiannikis Kassoulides

Sistema político:
Chipre é uma República Presidencialista e

membro da Commonwealth. O Presidente é eleito
diretamente, por período de 5 anos. O Conselho de
Ministros tem 12 membros. A Câmara de Deputados
compõe-se de 56 membros, eleitos por 5 anos.

(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)

AVISO

DO MINISTRO DE ESTADO DO
TRABALHO E EMPREGO

Nº 170/99, de 26 de agosto último,
encaminhando informações referentes ao
Requerimento nº 293, de 1999, do Senador Eduardo
Suplicy, e esclarecendo que aquele Ministério apenas
concede autorizações para que estrangeiros
trabalhem no País e, ainda, que a concessão de
vistos é de responsabilidade do Ministério das
Relações Exteriores.

As informações encontram-se à
disposição do requerente na
Secretaria-Geral da Mesa.

OFÍCIO

DE MINISTRO DE ESTADO DO
MEIO AMBIENTE

Nº 1.308/99, de 27 de agosto último,
encaminhando as informações referentes ao
Requerimento nº 141, de 1999, do Senador Antero
Paes de Barros.

As informações foram encaminhadas,
em cópia, ao requerente.

O requerimento vai ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – O
Expediente lido vai à publicação.

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

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 492, DE 1999

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do § 2º, do art. 50 da

Constituição Federal e do art. 216 do Regimento
Interno do Senado Federal, sejam solicitadas a INB –
Indústrias Nucleares do Brasil, através do Ministério
da Ciência e Tecnologia, as seguintes informações:

1) Se procede a notícia de que 42
(quarenta e dois) empregados dessa
empresa ganharam ação judicial em que
teriam reivindicado 84% (oitenta e quatro
por cento) de reposição salarial relativos ao
chamado “Plano Collor”.

2) Em caso afirmativo, qual o valor
total da causa.

3) Se a referida decisão transitou em
julgado.

4) Se, ainda, é possível recorrer às
instâncias superiores do Poder Judiciário.
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5) quem são os responsáveis pela não
contestação da ação.

6) Se foram tomadas providências
administrativas ou judiciais, visando a
reparação do prejuízo à estatal.

Sala das Sessões, 2 de setembro de 1999. –
Senador Romero Jucá.

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – O
requerimento lido será despachado à Mesa para
decisão, nos termos do inciso III do art. 216 do
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 493, DE 1999

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos da alínea a do art. 256 do

Regimento Interno, a retirada do PLS nº 255, de
1999, de minha autoria.

Sala das Sessões, 2 de setembro de 1999. –
Senadora Marina Silva.

REQUERIMENTO Nº 494, DE 1999

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 256, do Regimento

Interno do Senado Federal, a retirada do Projeto de
Lei do Senado nº 514, de 1999, de minha autoria.

Sala das Sessões, 30 de agosto de 1999. –
Senador Luiz Estevão.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Os
requerimentos que acabam de ser lidos serão
incluídos em Ordem do Dia, nos termos do art. 256, 2,
inciso II, alínea b, do Regimento Interno.

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo
Sr. 1ºSecretário em exercício, Senador Nabor Júnior.

É lida a seguinte:

COMUNICAÇÃO

Brasília, 1º de setembro de 1999

Senhor Presidente do Senado Federal:
Em consonância ao que disposto no

requerimento anexo, onde requeri licença no período
de 4 de maio à 1º de setembro de 1999 por motivo de
doença, tenho a honra de me dirigir à Vossa
Excelência, para comunicar o meu retorno aos
trabalhos da Casa no dia 2 de setembro do corrente.

Na oportunidade, renovo elevados protestos de
estima e distinta consideração.

Atenciosamente, Senador Jonas Pinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – A
comunicação lida vai à publicação.

Passa-se à lista de oradores.
Concedo a palavra o Senador José Jorge. V.

Exª dispõe de até vinte minutos para o seu
pronunciamento.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores,

“Por decreto irrevogável, fica
estabelecido o reinado permanente da justiça
e da claridade, e a alegria será uma bandeira
generosa para sempre desfraldada na alma
do povo”.

Recorro à metalinguagem do poeta
amazonense Thiago de Mello, como prólogo deste
pronunciamento no Senado, para traduzir e deixar
gravado para a História o que perpassa a alma do
povo pernambucano no momento em que um
sentimento irreparável de perda o surpreende e
enluta.

Celebra-se hoje, na Igreja da Sé de Olinda, a
Missa de Sétimo Dia pela alma do Arcebispo Emérito
de Olinda e Recife, Dom Hélder Pessoa Câmara,
falecido aos 90 anos de fecunda existência. De sua
vida dedicou 35 anos, prioritariamente, por missão
religiosa, ao povo de minha terra. Pernambuco se
sente privilegiado de ter D. Hélder entre seus
cidadãos e, como Senador da República,
representando o povo pernambucano, sinto a
grandeza desta honra e me curvo, com reverência,
nesta hora de luto, para reconhecer o alcance de sua
obra e para agradecer pelo seu exemplo de vida
digna, marcada pela ética, pelo zelo religioso e pela
fidelidade generosa aos princípios humanitários que
em vida abraçou.

O luto que hoje encobre o meu Estado estendeu
seu manto sobre toda a nação brasileira, por ato do
Exmº Senhor Presidente da República. Ultrapassou
ainda as nossas fronteiras e se fez repercutir em
diversos países do mundo, dos mais ricos aos mais
pobres, por meio de manifestações de inúmeros
chefes de Estado, políticos de todas as ideologias,
dirigentes religiosos de todas as vertentes,
intelectuais e, muito particularmente, das lideranças
mundiais que se dedicam à incansável luta pelos
direitos humanos, pela defesa das liberdades, pelo
desenvolvimento e independência econômica dos
países em desenvolvimento e pela proteção aos mais
pobres.

O Papa João Paulo II, em sua primeira visita ao
Brasil, no dia 8 de julho de 1980, chegando ao Recife,
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abraçou e saudou Dom Hélder com estas palavras, que
passaram a ser o símbolo de sua vida e de sua luta:

“Dom Hélder, irmão dos pobres e meu irmão”
Hélder Câmara, nordestino de Fortaleza, viajor

do mundo e de peregrinas utopias, franzino, humilde,
com sua batina surrada e de cruz peitoral de madeira,
franciscanamente poeta da vida e profeta do amor!

Com seu andar cambaio e sempre na esperança
do alvorecer de um mundo melhor, ele marcou
decisivamente a História do Brasil neste século. Não
se pode reescrever a nossa História sem fazer emergir
em todos os momentos a presença definitiva da Igreja
Católica. E não se pode contar a história da Igreja sem
a voz serena e forte deste profeta brasileiro,
questionador, polêmico, corajoso, previdente e
pacificador.

Se a Igreja Católica do Brasil é reconhecida
mundialmente como progressista e moderna, sem
abrir mão da função evangelizadora que lhe é
específica, D. Hélder Câmara, ao lado de outros
célebres prelados brasileiros de ontem, como D. Vital,
e de hoje, como D. Evaristo Arns, aparece como
timoneiro e vanguardista na luta por uma sociedade
justa e fraterna; desenvolvida mas sem
desigualdades regionais; livre, mas sem as gritantes
disparidades sociais predominantes; sociedade que
identifica e inclui os marginalizados e as minorias.

Coube a Dom Hélder Câmara entre outros
empreendimentos, idealizar e implementar na Igreja
do Brasil, as ainda atuais estruturas organizacionais
que a tornaram uma instituição sólida, moderna,
eficiente, sintonizada com o anseio da maioria da
população e mais próxima das fontes bíblicas que
revelam a verdadeira face da igreja povo-de-Deus, da
igreja – corpo, regida pela colegialidade episcopal.
Nasceu com ele a CNBB, a Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil, sendo ele o seu primeiro
secretário-geral, de 1952 a 1962 – portanto durante
dez anos –, instituição que incorporou ao longo de sua
história, entre outras, as grandes bandeiras da justiça
social em nosso País.

Simultaneamente provocou Dom Hélder a
organização da CELAM, Conferência Episcopal
Latino-Americana, da qual foi vice-presidente e
delegado do Brasil, de 1958 a 1964, levando a Igreja
Católica em nosso continente a tomar corajosamente
a defesa das liberdades individuais contra todos os
regimes políticos de força, de direita ou de esquerda
que, por séculos, macularam o solo latino-americano
com o sangue dos nossos mártires.

Registra também a história da Igreja, por justiça,
a influência do ilustre pernambucano no maior evento
católico deste século, a realização do Concílio

Vaticano II, convocado pelo saudoso Papa João
XXIII, em 1962, para fazer o aggiornamento da
Igreja aos tempos atuais.

A imprensa internacional que cobria o Concílio,
após mostrar a grandiosidade do recinto da basílica
de S. Pedro, no Vaticano, com mais de dois mil bispos
de todas as partes do mundo, portando suas batinas
roxas, cruzes de ouro ao peito e suas mitras
reluzentes de pedras preciosas, destacava entre eles
um bispo pequeno e frágil, com a batina incolor e cruz
de madeira ao peito, sem qualquer sinal exterior de
poder e prestígio, à imitação do seu Mestre, O Filho
do carpinteiro de Nazaré, que não possuía sequer
uma pedra onde reclinar a cabeça.

Daquele caniço agitado pelo vento, amigo de
João XXIII, o Concílio receberia os ventos da
inspiração que fariam o colégio episcopal repensar
toda a pastoral da Igreja, êxito coroado pela definição
conciliar da opção preferencial pelos pobres no
documento Lumen Gentium (Luz dos Povos).

Registra também a história que o Papa Paulo
VI, sucessor de João XXIII e continuador do Concílio
Vaticano II, amigo de muitos anos do bispo de Recife,
fez editar aquela que considero a mais revolucionária
de todas as encíclicas sociais do Vaticano, a
Populorum Progressio, voltada para as relações
internacionais, exigindo, em nome de Deus, quase
com a ameaça dos antigos profetas Amós e Isaías,
que os países ricos integrassem no desenvolvimento
mundial as nações mais pobres, pondo fim a todo
sistema de colonização e exploração selvagem dos
mais fracos pelos mais fortes. E incorporava ao
documento o conceito de Dom Hélder de que a paz
mundial se tornaria impossível se o desenvolvimento
com justiça não chegasse a todos os povos.

“Desenvolvimento é o novo nome da Paz”,
proclamava Paulo VI, que, como João XXIII, fazia
ecoar para o universo o “sentimento do mundo” que
tinha nosso velho arcebispo.

Srªs e Srs. Senadores, Sr. Presidente, refiro-me a
esses fatos que considero maiores na vida de Dom
Hélder, por terem um alcance que atinge as
superestruturas do poder profano e do poder religiosos,
sendo, por isso mesmo, responsáveis pelas mais
profundas mudanças ocorridas na vida da Igreja e na
vida dos povos. Mas não posso deixar de destacar
igualmente o quotidiano da luta do incansável de Dom
Hélder Câmara à frente do seu rebanho em meio à
nossa sociedade.

Após 21 anos de trabalho pastoral no Ceará, em
20 de abril de 1952, foi enviado Dom Hélder para o
Rio de Janeiro, na condição de bispo-auxiliar, onde
permaneceu até 12 de abril de 1964, quando tomou
posse como arcebispo de Olinda e Recife, em pleno
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regime político de exceção. Ao chegar ao Recife, ele
abandonou o palácio episcopal e foi morar, onde
viveu até a sua morte, nos fundos da pequena Igreja
das Fronteiras, num dos bairros da Capital.

No Rio de Janeiro, iniciou a organização das
lideranças leigas por classes sociais, abrindo espaço
na pastoral para o laicato, tendo sido a Ação Operária
Católica o primeiro núcleo dessa organização,
seguida depois pela Juventude Estudantil Católica,
Juventude Universitária Católica, Juventude Agrária
e Juventude Independente.

Esses movimentos iniciaram-se na França e na
Bélgica, com o apoio da nova teologia desenvolvida
por Yves Congar, Pe. Cardin e Padre Lebret,
espalhando-se rapidamente por todo o Brasil. A igreja
rejuvenescia, aproximava-se das maiorias excluídas
e se transformava pouco a pouco numa grande
esperança para as massas, sobretudo para a
juventude.

Jovens idealistas decidiram levar a mensagem
do evangelho para a política, saindo das sacristias
para as ruas, buscando construir no mundo a “cidade
de Deus”, de que já falava no século IV o bispo de
Hipona e filósofo Agostinho, tendo ocasionado uma
grande renovação nos quadros políticos do país. E
mais uma vez lá estava o nosso velho bispo, rasgando
horizontes, abrindo diálogos, defendendo a liberdade,
lutando pela justiça e ajudando aos mais pobres.

No Rio de Janeiro, ainda, desenvolveu ações
práticas de solidariedade que até hoje perduram,
como as da Feira da Providência, destinada a ajudar
a população pobre das favelas e dos morros,
desenvolvendo núcleos habitacionais populares e
gestando o movimento das comunidades eclesiais de
base.

Foi sua também a coordenação, em 1955, do 23º
Congresso Eucarístico Internacional, uma apoteose
daqueles tempos, trazendo para o nosso país
representantes de todas as partes do globo. A esse
tempo já era convidado para ministrar palestras em
todas as partes do mundo, levando não apenas uma
mensagem religiosa, mas também o nome do nosso
Brasil.

Em 1964, encontrava-se na 3ª sessão do
Concílio, quando a Santa Sé o designou para a mais
espinhosa de suas missões: dirigir a igreja de Olinda
e Recife, em meio a mais grave crise social e política
que o Brasil atravessara e com o regime autoritário
plenamente instalado.

Chegou ao Recife ressalvando que lhe bastava
a ideologia cristã para dirigir os seus rumos, baseada
no evangelho e nas encíclicas sociais da igreja,
descartando qualquer possibilidade de ser patrulhado
ideologicamente. Chegou confessando que Cristo, de

quem era discípulo, tinha nome próprio e vivia ao seu
lado: eram os Severinos, os Josés, as Marias da
vida... Ricos ou pobres, dominantes ou dominados,
confiantes ou desesperados...

Pastor de todos, defendia a liberdade com todas
as suas forças, aplicando-se-lhe os limites impostos
pelos direitos sociais. Defendia a organização
socialista do Estado, com os limites impostos pelas
inalienáveis liberdades individuais. Ensinava que a
opção política de organização do Estado dependia do
povo, desde que observados os limites dos direitos
naturais e inalienáveis da pessoa humana.
Condenava a selvageria do sistema capitalista puro,
que expolia os mais fracos e destrói a dignidade
humana, e também condenava o Estado socialista
puro que esmagava as liberdades e tonava as
pessoas meros objetos da dominação escravagista
do Estado.

Para o cristão, permanecia a utopia evangélica
do reinado da justiça e do amor, as únicas leis que
deviam constituir o núcleo legal de qualquer
sociedade verdadeiramente humana.

Alguns posicionamentos religiosos e políticos de
nosso emérito arcebispo chegaram a custar-lhe
sofrimentos e dores, incompreensões, perseguições,
cerceamento de liberdade, dentro e fora da Igreja e do
País, mas sua retilínea convicção evangélica era capaz
de desarmar os preconceituosos e prepotentes. Era
Dom Hélder um homem de paz e de perdão. Uma
pessoa compreensiva, incapaz de regar a mágoa. Era
inimigo declarado do ódio, que ele considerava uma
das formas mais degradantes da existência humana.

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

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Concedo o
aparte a V. Exª.

O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senador
José Jorge, peço-lhe permissão, porque eu ainda não
tinha tido a oportunidade de registrar nos Anais desta
Casa o meu profundo pesar pelo falecimento do
arcebispo Dom Hélder Câmara. V. Exª representa
Pernambuco, e eu o aparteio justamente para unindo
minha voz à sua, legítimo representante do Estado de
Pernambuco, lamentar profundamente a perda desse
apóstolo da paz e do amor, desse peregrino que
faleceu justamente no instante em que este País luta
por aquilo que ele sempre lutou: o combate à
pobreza. Dom Hélder Câmara sempre esteve ao lado
dos pobres, dos injustiçados, dos excluídos e dos
necessitados. V. Exª, representante de Pernambuco,
Estado onde Dom Hélder residia e professava o seu
sacerdócio, de Pernambuco para o Brasil, presta-lhe
uma homenagem à qual me associo sinceramente. Ao
fazê-lo, falo em nome do Estado que represento nesta
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Casa, Mato Grosso do Sul. Agradeço a V. Exª pela
gentileza.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Agradeço a
V. Exª.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – V. Exª me
permite um aparte?

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Ouço V.
Exª com prazer.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Senador
José Jorge, felicito V. Exª pelo seu pronunciamento.
Na verdade, V. Exª o faz com muito mais autoridade,
como bravo representante de Pernambuco. No
entanto, seria importante que outros parlamentares
também fossem à tribuna daqui por diante, porque
creio que a figura de Dom Hélder não se resumiu
apenas a uma pessoa pela qual choramos e fazemos
um pronunciamento, demonstrando o nosso pesar.
Ouvi alguns importantes, li algumas cartas de leitores
de jornais do Rio Grande do Sul, protestando
tremendamente contra as prioridades de valores que
se dão neste País. Dizia um leitor: “Morreu um grande
líder esportista, campeão mundial de automobilismo,
e o Brasil parou”. Tudo bem, o Brasil parou, numa
grande homenagem a um campeão que elevou o
nome do Brasil no mundo inteiro. No entanto, morre
uma pessoa como Dom Hélder, que representa um
patrimônio moral, ético e institucional do nosso País,
e há pessoas que nem sabem que ele morreu. A
singeleza de Dom Hélder quando escolheu ser
enterrado onde foi e a simplicidade da sua vida não
permitem que nós, brasileiros, não demos o devido
destaque ao que ele foi. Há algo que poderíamos
fazer: já que o Senado está editando uma série de
publicações as mais diversas, sobre temas que sejam
importantes para o Brasil, sendo responsável pela
comissão coordenadora o Senador Lúcio Alcântara, o
Congresso Nacional, na pessoa de V. Exª, como
representante de Pernambuco, poderia propor a
publicação de uma obra contendo a biografia e os
principais pensamentos e sentimentos de Dom
Hélder Câmara. Meu querido Senador José Jorge,
tive a oportunidade de conhecer Dom Hélder quando
eu era um guri, estudante ainda; eu estava na junta
governativa da UNE e ele era Bispo Auxiliar do Rio de
Janeiro. Fomos procurá-lo para pedir seu apoio,
porque nós, estudantes universitários daquela época
de democracia do Governo Juscelino Kubitschek,
queríamos fazer uma campanha universitária a favor
de gratuidade e outras coisas mais. Nós falamos, eu
falei entusiasticamente, mas, quando terminamos,
Dom Hélder olhou para nós e disse: “Meus meninos,
não vou poder apoiar vocês. A causa é importante,
mas não posso perder um minuto agora, porque
estou na causa de combate à fome e à miséria”. Ele
estava envolvido na construção de habitações em
São Sebastião, no Rio de Janeiro, que foi a grande e
espetacular oportunidade que se teve para
erradicação das favelas. Então, ele nos pediu: “Vocês

é que deveriam vir me ajudar. Principalmente os
universitários do Rio de Janeiro poderiam dedicar
uma parte de seu tempo para vir aqui e, assim,
valorizariam o trabalho e a vida de vocês.” Dom
Hélder foi enviado – perdoem-me a sinceridade –, foi
exilado no Recife, porque, na época, o Rio de Janeiro
era muito mais importante do que São Paulo, e
alguém com os pensamentos, a idéia, a filosofia e as
posições libertárias dele não podia ficar naquele
Estado. Com a humildade que o caracterizava, foi
para o Recife, e, como Arcebispo de Olinda e Recife,
fez um trabalho realmente monumental. Não tenho
nenhuma dúvida de que, nesta metade final de
século, neste final de milênio, a grande figura do
Brasil e uma das grandes figuras da história do
mundo é Dom Hélder Câmara, que não foi Prêmio
Nobel da Paz porque os militares brasileiros não
deixaram. Ele foi indicado, seu nome ia sair, mas
emissários dos militares daqui foram lá dizer que
consideravam uma provocação ao Brasil a sua
indicação. O nome de Dom Hélder Câmara foi
proibido de sair, anos a fio, em qualquer jornal, mas
ele fazia palestras pelo Brasil inteiro, denunciando o
arbítrio e defendendo as questões sociais do nosso
País. Era para ser o Cardeal de Recife e Olinda –
seria o normal –, mas terminou saindo cardeal lá em
Salvador, em Fortaleza, em Porto Alegre, mas não
saiu o Cardeal de Recife e Olinda, porque era ele.
Mesmo assim, com sua humildade, grandeza e
espírito público, continuou na sua luta, na sua
caminhada. E é fantástico o trabalho que fez em
Olinda e Recife, em favor da gente simples e da gente
humilde. Olha, meu querido e grande amigo Senador
José Jorge, neste Brasil sem referências, nesta fase
dramática que estamos vivendo, abrimos os jornais,
ligamos a televisão, ouvimos as pessoas falarem –
deputado, senador, ministro, presidente, governador,
padre, bispo, jornalista, intelectual, militar,
empresário, líder sindical –, mas não nos
identificamos com elas. Não existe atualmente
alguém que sempre seja aceito quando fala, como
ocorria com Dom Hélder ou com Dom Evaristo Arns.
Houve época em que tivemos na OAB pessoas que
tinham esse perfil, mas hoje nossas referências são
muito difíceis. Para mim, tenho o Presidente da ABI,
aquele velhinho com 102 anos; ele fala e eu tenho
respeito pelo que diz. Não nos damos conta da perda
de Dom Hélder Câmara. Por isso, meu querido, peço
desculpas pelo alongamento do meu aparte, mas, por
sua autoridade, eu apelaria a V. Exª que solicitasse à
Mesa do Senado e ao ilustre Senador Lúcio
Alcântara, do Ceará, que, entre as publicações do
Senado, que têm sido uma das grandes realizações
desta Casa, publicações as mais importantes de
jornalistas, de escritores, de fatos relevantes da vida
brasileira, o próximo volume fosse dedicado à vida e
ao pensamento de Dom Hélder. Meus cumprimentos,
Senador. Muito obrigado a V. Exª.
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O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Agradeço a
V. Exª pelo aparte. Aceitarei sua sugestão.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O tempo
de V. Exª está esgotado há mais de quatro minutos.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Eu pediria
a compreensão de V. Exª somente para terminar.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
tem a palavra, Senador.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr.
Presidente, Dom Hélder condenava a revolução
armada e o abuso de poder como instrumentos para
estabelecer qualquer regime que não fosse
democrático e respeitasse o Estado de Direito, e por
isso foi incompreendido por muitos segmentos da
esquerda política. Condenava veementemente o uso
do poder pelas elites privilegiadas para dominar e
explorar os mais fracos, inibindo o crescimento da
democracia e a participação social e política das
massas, por isso, foi estigmatizado pela direita
reacionária, exploradora contumaz do povo. Dom
Hélder se colocava acima de todas as disputas
ideológicas, porque a sua visão era de igreja-povo,
igreja-de-todos, comunidade eclesial de fraternidade
e de justiça.

Na ânsia de renovação, os pesquisadores da
Teologia da Libertação viam em seus gestos a
confirmação da simbiose que faziam, em nome da
dialética, entre a fé e a política. Ser cristão seria,
naquele entendimento, comprometer-se com a
ideologia da luta de classes, para eliminar a injustiça
latente nos sistemas capitalistas. Levando ao
extremo a conclusão daquelas premissas,
justificava-se até a revolução armada, em nome de
Cristo, para libertar os pobres da opressão
combatida.

Mas a pregação de D. Hélder estava acima
destas opções. Ele defendia a revolução moral,
aquela que vem das consciências e transforma as
pessoas e, pelas pessoas, converte a sociedade à
solidariedade. Como o Mahatma Gandhi, ele era o
revolucionário pacífico, da não-violência, que
acreditava no diálogo, no coração e na evolução da
matéria e do homem como fenômeno cósmico, na
linha trilhada pelo filósofo Theillard de Chardin e do
próprio apóstolo Paulo.

Por estar na vanguarda, era ele sempre o alvo de
muitas discussões teóricas, sobretudo no âmbito das
ciências teológicas, filosóficas e sociológicas. Alheio ao
debate, procurava ser apenas um sacerdote a serviço
do povo. Sua sabedoria nascia na sua “existência”,
como “ser-no mundo”, inspirado na revelação cristã.
Pregava a fraternidade e a paz e com este estandarte
percorreu o mundo inteiro fazendo a revolução pacífica
a partir do coração dos homens de boa vontade.

Pertenceu a inúmeras organizações
internacionais e nacionais; recebeu títulos honoríficos
em 32 universidades no mundo inteiro e no Brasil; viu
seus livros editados em 14 idiomas; recebeu prêmios
em diversos países, sobretudo nos países mais ricos,
que ouviam com respeito seu clamor e sua denúncia
profética.

Desta forma, Senhoras Senadoras e Senhores
Senadores, ouso dizer que, com a sua morte, perde o
país um dos seus filhos mais ilustres deste século e
de sua história. Com a sua morte perde a igreja
católica do Brasil o seu bispo mais carismático, que
fez do seu “Dom”, não um instrumento de alienação,
mas de conscientização dos cristãos e de todos os
brasileiros de boa vontade, abertos à verdade e ao
bem.

Dom Hélder foi um grande brasileiro, atuante,
participativo da vida do País, colaborador, que soube
com tenacidade enfrentar perseguições e até
sofrimentos, impostos mais aos seus colaboradores
do que a ele, o que o fazia sofrer ainda mais
fortemente.

Um exemplo de pessoa humana, simples,
bondosa, alegre. Um homem de Deus e um homem
do povo. Um irmão de todos, sobretudo dos mais
pobres.

Sua vida foi um hino à paz e à solidariedade e
sua morte está sendo uma bandeira de alegria e de
esperança, alçada em nome do futuro do homem,
como semente que na madrugada é colocada no
sulco da terra. Até nos parece ouvir, de seu leito de
morte, como seu último brado, este poema:

“Ao povo seu poema aqui devolvo,
menos como quem canta,
do que planta.”

Para encerrar esta minha saudação ao grande
e ilustre cearense e pernambucano, cidadão de
tantos Estados e tantas nações que é Dom Hélder
Pessoa Câmara, relembro neste plenário uma de
suas frases mais repetidas:

“Quando se sonha com muitos, se tem a verdade”.
E ressaltando ainda uma vez os sonhos, que

encheram sua vida de alegria e otimismo, de
esperança e de crença na humanidade, quero usar
como epílogo, mais uma vez, estas palavras do citado
poeta amazonense:

“Somos muitos milhões de homens
comuns

E podemos formar uma muralha
Com nossos corpos de sonho e

margaridas.”

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
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Durante o discurso do Sr. José Jorge,
o Sr. Carlos Patrocínio, 2º Secretário, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(Bloco/PSB – SE) – Sr. Presidente, solicito a V. Exª
que me inscreva para uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
está inscrito para uma comunicação inadiável na
prorrogação da Hora do Expediente. V. Exª terá a
palavra por cinco minutos.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(Bloco/PSB – SE) – Agradeço a V. Exª, Sr.
Presidente.

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR) – Da
mesma forma, Sr. Presidente, solicito a minha
inscrição para uma breve comunicação.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
fica inscrito em segundo lugar, Senador Álvaro Dias.

O Senador Amir Lando, que é o próximo orador
inscrito, declina do uso da palavra. Tem a palavra o
Senador Romero Jucá, por 20 minutos.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Profere o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho à tribuna hoje
tratar de um assunto que considero extremamente
polêmico. Recebi a missão de relatar, na Comissão de
Assuntos Sociais, o Projeto de Lei da Câmara nº 91/96,
que dispõe sobre a legalização dos jogos de azar e dá
outras providências. O projeto já foi aprovado nas
Comissões de Assuntos Econômicos e de Constituição,
Justiça e Cidadania. Em uma ação bastante extensa,
determina a reabertura dos cassinos no Brasil,
disciplina como dar-se-á tal abertura e legaliza o jogo de
azar denominado “jogo do bicho”. Sem dúvida, trata-se
de um tema extremamente relevante e polêmico.

Os que defendem a reabertura dos cassinos e a
legalização do “jogo do bicho” apontam três caminhos
importantes: a geração de emprego, o fortalecimento de
áreas de turismo e o pagamento de impostos. Essa
atividade existe clandestinamente no País de forma
muito forte, mas não contribui socialmente como
deveria. São aspectos que devem ser considerados.

Por outro lado, os que são contra a abertura dos
cassinos apontam uma série de irregularidades que
poderão ocorrer: lavagem de dinheiro escuso por
meio do tráfico de drogas, de armas e outras formas
não menos comprometedoras. Há também a questão
do drama familiar e do problema social gerado pela
jogatina e pelo gasto descontrolado que o jogo pode
provocar. São aspectos relevantes também.

Como Relator desse projeto, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, pretendo abrir um amplo

debate na Comissão de Assuntos Sociais para tratar
dessa questão. Entendo que experiências
internacionais são importantes. A mais conhecida no
mundo é a da cidade de Las Vegas, que surgiu do
nada em conseqüência do atrativo do jogo e de suas
ações colaterais. Nos Estados Unidos, há a questão
da liberação do jogo em áreas indígenas, o que gerou
renda para algumas comunidades indígenas de
forma bastante forte. São aspectos que também
deverão ser tratados na discussão desse projeto.

Registro que não tenho ainda opinião formada,
definida. Pretendo realizar audiências públicas na
Comissão de Assuntos Sociais e discutir essa
questão com os diversos segmentos, tanto os que
defendem quanto os que rejeitam a abertura dos
jogos. Preocupa-me a forma como está proposta a
legalização do “jogo do bicho” por meio da atuação
dos governos estaduais; é uma questão que também
precisa ser discutida.

Abro, portanto, a partir de hoje, a discussão desse
projeto. Levarei a proposta das audiências públicas ao
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, Senador
Osmar Dias, por tratar-se de uma questão que deverá
ser amplamente discutida, para que o Senado tome um
posicionamento e, a partir daí, o Presidente da
República possa sancionar ou não esse projeto.

Essa matéria, aliás, já foi aprovada na Câmara
dos Deputados. A sua tramitação agora na Comissão
de Assuntos Sociais representa seu último estágio,
que resultará na legalização ou não dos jogos de azar
no Brasil.

Peço a atenção das Srªs e dos Srs. Senadores
para esse tema, a fim de que possamos analisá-lo e
discuti-lo com profundidade, levantando seus
aspectos positivos e negativos, para que tenhamos
condição de chegar a uma decisão importante para o
País.

A Srª Marluce Pinto (PMDB – RR) – V. Exª
me permite um aparte, Senador Romero Jucá?

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Ouço
com satisfação a Senadora Marluce Pinto.

A Srª Marluce Pinto (PMDB – RR) – Nobre
Senador Romero Jucá, V. Exª está agindo
corretamente, no sentido de promover audiências
públicas na Comissão de Assuntos Sociais, pois
trata-se de um assunto realmente muito polêmico.
Assim como o jogo beneficia alguns setores, por outro
lado, é muito maléfico para outros. Há casos, por
exemplo, de pessoas que perdem seus bens – muitas
vezes o lar de suas famílias – para resgatar débitos
contraídos em jogos de azar. Preocupa-me muito essa
situação, pois, com essa liberação, aqueles que têm
poder aquisitivo altíssimo sairão dos seus Estados para
se estabelecerem nas áreas de fronteiras, atingindo
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também o nosso Estado, Roraima. Fica uma
interrogação: o resultado será benéfico ou maléfico?
Dados os acontecimentos, no momento opino pela
não-aprovação; a não ser que se apresente um
substitutivo que contenha artigos coibindo facilidades
que podem prejudicar o País. Nem sempre
determinadas rendas servem ao progresso de um
país ou de um Estado. Como disse V. Exª, o dinheiro
que entrará, muitas vezes para lavagem de dinheiro,
para facilitação do tráfico de drogas e tantos outros
malefícios, no final, será muito mais prejudicial para
nossa Nação do que o que possam render os
cassinos, os jogos do bicho, etc. Congratulo-me com
V. Exª por trazer esse assunto ao Plenário,
colocando-o em discussão. Assim, todos nós,
Senadoras e Senadores, poderemos nos inteirar da
matéria e realizar um trabalho condigno para que, no
futuro, não nos arrependamos por termos aprovado um
projeto dessa natureza, se porventura ele vier a ser
aprovado. Parabéns a V. Exª!

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) –
Agradeço suas palavras, Senadora Marluce Pìnto.
Realmente o assunto é bastante polêmico. V. Exª
abordou algumas questões que os defensores do jogo
alegam ser o lado positivo da regularização do jogo,
como, por exemplo, os grandes gastos nos jogos.

Os defensores da abertura dos cassinos
demonstram o número de pessoas que saem do Brasil
para jogar nos países vizinhos ou nos Estados Unidos,
bem como a quantidade de divisas que perdemos com
isso. Quem quer jogar porque está viciado, apesar de
estar perdendo o patrimônio, procura o jogo ilegal,
que não paga imposto. Essa ilegalidade gera uma
situação de falta de limite para essas pessoas, que,
pressionadas, ficam nas mãos dos bandidos e não
podem recorrer à Justiça para discutir qualquer ação
decorrente do jogo.

O projeto atual prevê que os Estados de
fronteira e com potencial turístico, como Amazonas,
Roraima e Acre, são os que eventualmente
potencializariam a instalação dos cassinos. Essas
questões são relevantes e precisam ser discutidas.
Quero, então, abrir a discussão. Convido os
Senadores e Senadoras que não são membros da
Comissão de Assuntos Sociais a participar das
discussões e das audiências. É necessária toda a
luz, todo o esclarecimento, todas as idéias, para
encontrarmos um modelo que satisfaça ao que se
pretende mediante esse projeto que reputo de extrema
importância para o País.

O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – V. Exª
me permite um aparte?

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Ouço,
com muita atenção, o Senador Gerson Camata.

O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) –
Senador Romero Jucá, é a hora certa para discutir o

assunto. V. Exª trouxe, novamente, a debate o
problema da reabertura do jogo. Tem-se que
legalizar. Todos os países têm seus cassinos, e o
Brasil não pode ficar enfurnado em uma legislação
de 1930, cujas causas conhecemos. Já passou a
hora; temos que espanar esse puritanismo que, de
vez em quando, tenta turvar o que acontece no
mundo todo. Acrescento à discussão de V. Exª uma
sugestão muito interessante, dada pelo
ex-Deputado Carlos Massa, que é o nome do
apresentador Ratinho. Ele sugeriu, há poucos dias,
quando mostrava a situação de miséria e de
dificuldade do Polígono das Secas, que fizéssemos
como em Las Vegas: abríssemos cassinos naquela
região para dar emprego às pessoas. Se plantar não
adianta, porque não há água, então, que se dê
emprego. Entrarei na discussão, trazendo a idéia do
ex-Deputado Carlos Massa, o Ratinho, de que o
Polígono das Secas, no Nordeste, é o local ideal para
fazermos a Las Vegas da América Latina.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) –
Agradeço a V. Exª pelo aparte, Senador Gerson Camata.
Fica aqui o convite, a proposta para a discussão e
realização de audiências públicas. O debate será
intenso, e as posições, diferentes. Vimos que, em dois
apartes, um Senador foi favorável, e outro, contrário à
legalização. Sem dúvida, o assunto dividirá o Plenário e
a Comissão. Eu, como Relator, peço a colaboração de
todos no sentido de discutir essa matéria.

Sr. Presidente, gostaria também de solicitar a V.
Exª que, como parte do meu pronunciamento, fizesse
constar a íntegra do Projeto de Lei da Câmara nº 91, de
1996, de que tratei e de que sou Relator.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO. (PLC 91/96)

(*) PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 91, DE 1996
(Nº 4.652/94, na Casa de origem)

Dispõe sobre a legalização da prática de
jogos de azar e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art . 1º É permitida, mediante autorização dos Estados e
do Distrito Federal, a exploração dos jogos de azar em
hotéis-cassinos, em hotéis, que para tanto venham a se

adequar, e em cassinos, por pessoas jurídicas previamente
credenciadas na forma do art. 4 º.

§ 1º Na determinação das localidades onde serão
desenvolvidas as atividades descritas no caput deste artigo
serão consideradas:

I – a existência de patrimônio turístico a ser valorizado; ou

II – a carência de alternativas para o seu desenvolvimento

econômico-social.

§ 2º As localidades de que trata o parágrafo anterior serão
definidas pelos Estados e pelo Distrito Federal e submetidas ao
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Órgão Federal a que se refere o inciso II do art. 11, de modo que,
quando do credenciamento, a exploração da atividade

mencionada no caput seja compatível com o desejado
incremento da indústria do turismo e com as políticas nacionais

ou regionais de desenvolvimento.
§ 3º Para a autorização a que se refere o caput, a ser

concedida por prazo determinado, podendo ser renovável, serão
ainda observados pela autoridade concedente:

I – integração do empreendimento às condições
ambientais da área escolhida para sua implantação;

II – utilização de mão-de-obra local, com aproveitamento de
idosos e portadores de deficiência física;

III – realização de investimentos pelo autorizado na
construção, ampliação, reforma ou reequipamento de hotéis ou
de cassinos;

IV – programas de formação e treinamento com efetivo
aproveitamento de profissionais em hotelaria, turismo e serviços
afins.

Art. 2º A empresa autorizada deverá preencher,
cumulativamente, os seguintes requisitos:

I – ser constituída sob as leis brasileiras, com sede e
administração no País;

(*) Republicado por incorreção no anterior
II – comprovar capacidade econômica e financeira;
III – comprovar qualificação técnica.
Parágrafo único. A exigência de que trata o inciso III deste

artigo poderá ser satisfeita:
I – com a existência, no quadro de pessoal permanente da

empresa autorizada, de profissional com comprovada experiência
na atividade; ou

II – por meio da contratação de serviços de empresa
especializada com comprovada experiência na atividade.

Art. 3º Para efeito desta lei, hotel-cassino é o meio de
hospedagem de turismo, classificado pela Empresa Brasileira de
Turismo – EMBRATUR, que disponha de áreas, padrões
construtivos, instalações, equipamentos e serviços destinados à
hospedagem, prática de jogos de azar, ao entretenimento e lazer
dos usuários.

Art. 4º Será da competência exclusiva do órgão federal
mencionado no inciso II do art. 11 desta lei decidir pelo necessário
credenciamento de interessados, que os habilitará à autorização
estadual ou do Distrito Federal para o efetivo exercício das atividades
de que trata o art. 1º.

§ 1º Os pedidos de credenciamento, individualizados por espécie
de empreendimento onde se pretenda atuar, deverão ser instruídos na
forma que vier a ser regulamentada, e acompanhados de imprescindível
declaração da autoridade estadual ou do Distrito Federal manifestando
sua intenção de autorizar a exploração dos jogos de que trata o
caput do art 1º, em localidades que no instrumento explicitará e já
definida conforme o § 2º do art. 1º.

§ 2º Para análise e julgamento de cada pedido de
credenciamento, taxa de serviço, não reembolsável, será recolhida
pelos interessados, junto ao órgão federal responsável, na forma e
no valor que por este vier a ser fixado.

Art. 5º Somente poderão ser autorizados a explorar a
atividade de que trata o ar. 1º os que vierem a ser credenciados na
forma do artigo anterior, ressalvado o estabelecido no art. 12 e seus
parágrafos.

Art. 6º Nenhuma pessoa física ou jurídica poderá deter o
controle acionário de mais de três hotéis-cassinos ou hotéis que,
para tanto, venham a se adequar, ou de cassinos.

Art. 7º É vedado às empresas autorizadas a explorar a
atividade de que trata o art. 1º transferir essa exploração e os
direitos ligados à respectiva autorização, salvo sob condições a
serem determinadas na regulamentação.

Parágrafo único. A transferência não excederá o prazo da
autorização que, na época, vigorar, observando-se o estabelecido
no art. 5º.

Art. 8º É vedado aos dirigentes e aos funcionários das
empresas autorizadas a explorar a atividade referida no art. 1º:

I – participar nos jogos de azar que explorem;
II – ter sua remuneração, ou qualquer parcela de sua

remuneração, calculada sobre o movimento das apostas.
Art. 9º É vedado às empresas autorizadas a explorar a

atividade referida no art. 1º:
I – fazer empréstimos ou financiamentos aos seus

usuários, sob qualquer forma, seja em moeda nacional ou
estrangeira, seja em valores convencionais que as representem;

II – ter acesso a benefícios fiscais federais;
III – receber empréstimos ou financiamentos de

instituições financeiras oficiais.
Art. 10. As empresas que explorem a atividade

mencionada no caput do art. 1º ficam obrigadas a:
I – efetuar, sempre que necessário, para atender e manter

os padrões e especificações fixados em normas pelo Órgão
Federal aludido no inciso II do art. 11, obras de conservação e
reparação dos edifícios, mobiliário, utensílios e equipamentos dos
locais onde funcionam os cassinos, sem prejuízo do que vier a
ser exigido pelos demais órgãos competentes;

II – colaborar com iniciativas oficiais que objetivem o fomento
ao turismo na área ou região onde estiverem localizados,
promovendo e patrocinando exposições, espetáculos ou provas
esportivas segundo calendário a ser estabelecido com a Empresa
Brasileira de Turismo – EMBRATUR e órgãos oficiais de turismo;

III – promover, em áreas para este fim destinadas,
programas artísticos, privilegiando artistas nacionais;

IV – recolher, em conta bancária específica, o valor que for
fixado, conforme critérios explicitados na regulamentação, como
caução para o exercício da autorização mencionada no art. 1º.

V – manter fundo de reserva para atender pagamento
decorrente do movimento estimado do jogo, conforme
regulamentação.

Art. 11. O Poder Executivo regulamentará a aplicação do
disposto nesta lei, observando:

I – o estabelecimento de um conjunto de diretrizes, estratégias
e ações que vincule, efetivamente, o exercício da atividade de que
trata o art. 1º desta lei ao estímulo e incremento da indústria do
turismo e ao desenvolvimento socioeconômico do País;

II – a definição do Órgão Federal, existente ou que entenda
criar, a ser responsabilizado pela implementação do referido no inciso
anterior; consecução de seus objetivos; e o credenciamento de que
trata o art. 4º;

III – a atribuição de poderes que entenda pertinentes ao
Órgão Federal responsável mencionado no inciso anterior que lhe
permitam dispor sobre a matéria, exigir o cumprimento desta lei e da
legislação que a respeito lhe seguir, fiscalizar as empresas
autorizadas, aplicando-lhes, quando for o caso, as penalidades
previstas, em nada obstando a fiscalização de segurança no
âmbito das autoridades judiciais, administrativas e policiais nos
três níveis da Federação;

IV – o estabelecimento dos critérios para o credenciamento
aludido no art. 4º, os quais levarão em conta, sem prejuízo de
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outros, a reputação, capacidade técnica e econômica da empresa
interessada, que deverá ser compatível com o empreendimento;
o porte deste e sua avaliação, principalmente quanto aos
resultados pretendidos e relativos ao incremento do turismo, à
criação de novos empregos e à geração de receitas;

V – a atribuição dos poderes ao Órgão Federal para a
imprescindível habilitação, no que couber, e sem prejuízo dos
demais órgãos competentes, das empresas fabricantes de
equipamentos e acessórios utilizados em jogos de cassino
interessadas no fornecimento de tais equipamentos e acessórios
aos autorizados mencionados no art. 1º

VI – a atribuição de poderes ao Órgão Federal para o
estabelecimento das condições para aprovação dos direitos, sócios
e pessoal empregado, a qualquer título, nas salas de jogos e na
gerência das empresas autorizadas;

VII – as condições essenciais que deverão constar das
autorizações de que trata o caput do art. 1º e o estabelecimento no
§ 3º do art. 13;

VIII – as condições e requisitos operacionais, técnicos e
financeiros para o funcionamento dos jogos de azar;

IX – os serviços que as empresas autorizadas poderão ou
deverão prestar ao público;

X – as modalidades de jogos de azar permitidas, inclusive os
eletrônicos, bem como as condições para o acesso do público às
salas de jogo;

XI – a forma e a periodicidade das informações estatísticas,
contábeis, financeiras e patrimoniais a serem submetidas ao Órgão
Federal de que trata o inciso II deste artigo, e às autoridades
competentes, bem como os critérios de sua padronização e
publicidade;

XII – composição do Órgão Federal de que trata o inciso II
deste artigo, onde ficará assegurada, também, a participação do (s)
órgãos (s) de classe devidamente constituído (s) em decorrência da
exploração da atividade de que tratam o art. 1º e o art. 13 desta lei.

Art. 12. A partir da publicação desta lei, e até a sua
regulamentação, em caráter experimental e temporário,
independentemente do disposto no art. 4º, fica facultada uma
autorização por Estado e pelo Distrito Federal, apenas para um
dos empreendimentos aludidos no caput do art. 1º

§ 1º As autorizações de que trata este artigo serão dadas
pelo prazo de um ano, podendo ser renovadas por idênticos prazos,
até a regulamentação definitiva desta lei.

§ 2º Até a regulamentação definitiva desta lei pelo Poder
Executivo, ficam os eventuais autorizados na forma deste artigo
submetidos à regulamentação provisória a ser estabelecida pelos
Estados e o Distrito Federal e que respeitará, no que couber, os
dispositivos desta lei.

§ 3º As autorizações dadas na forma deste artigo, em caráter
experimental e temporário, a partir da regulamentação desta lei,
somente poderão ser confirmadas se os autorizados,
submetendo-se, no prazo máximo de noventa dias, aos
procedimentos estabelecidos no art. 4º, vierem a ser credenciados
pelo Órgão Federal.

§ 4º A não-apresentação do pedido de credenciamento no
prazo fixado no parágrafo anterior, ou o não credenciamento pelo
Órgão Federal, implicará o cancelamento das respectivas
autorizações temporárias, sem que aos autorizados sejam
assegurados quaisquer direitos.

Art. 13. A exploração da loteria denominada “Jogo do Bicho”
far-se-á mediante autorização do governo estadual ou do Distrito
Federal, a ser dada, sem o caráter de exclusividade, às pessoas

jurídicas devidamente constituídas e que atendam ao disposto no
inciso II do art. 2º

§ 1º A forma como se darão as autorizações para a
exploração do “Jogo do Bicho” será disciplinada pelos Estados e
pelo Distrito Federal, por meio de lei própria, que observará, no que
couber, os dispositivos desta lei.

§ 2º A lei mencionada no parágrafo anterior disciplinará:
I – a outorgada das autorizações de que trata o caput pelas

loterias estaduais, ou órgão que definirá;
II – a priorização das autorizações às empresas que,

comprovadamente, possam gerar maior numero de empregos no
exercício da atividade de que trata o caput;

III – a preservação, no que couber, das características,
peculiaridades e identidade desta modalidade de jogo;

IV – a outorga das autorizações por prazo determinado, não
inferior a quatro anos, podendo, entretanto, a critério da autoridade
competente, ser objeto de renovação;

V – o estabelecimento de limites mínimos para o capital
social das empresas interessadas na autorização;

VI – o estabelecimento, compatível, de caução para o
exercício da autorização e de fundo de reserva para o
atendimento do pagamento decorrente do movimento estimado
do jogo.

§ 3º As autorizações serão inegociáveis e intransferíveis.
§ 4º O Poder Executivo Federal baixará normas, por

intermédio do Órgão de que trata o inciso II do art. 11, regulando o
disciplinamento da prática do “Jogo do Bicho” pelos Estados e pelo
Distrito Federal.

Art. 14. O não cumprimento das obrigações e disposições
estabelecidas nesta lei e em seus regulamentos e nas leis
estaduais sujeitará as empresas autorizadas a explorar as
atividades mencionadas nos arts. 1º e 13 às seguintes cominações:

I – advertência por escrito;
II – suspensão temporária das atividades;
III – cancelamento da autorização, com declaração de

inidoneidade para a exploração da atividade.
Parágrafo único. Aplicadas as penalidades a que se referem

os incisos II e III do caput, o Órgão Federal, de que trata o inciso II
do art. 11, quanto à atividade mencionada no art. 1º, solicitará as
providências das autoridades competentes.

Art. 15. Lei Complementar instituirá contribuição social que
incidirá especificamente sobre as atividades de que tratam os arts. 1º
e 13 desta lei.

Art. 16. O art. 50 do Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de
1941, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 50. Estabelecer ou explorar jogo de azar em
lugar público ou acessível ao público, mediante o
pagamento de entrada ou sem ele, ressalvados os casos
previstos em lei.

Pena – prisão simples, de três meses a um ano, e multa.
.........................................................................................................

Art. 17. O caput do art. 58 do Decreto-lei nº 6.259, de 10 de
fevereiro de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 58. Realizar o denominado ”Jogo do Bicho",
fora dos casos previstos em lei, em que um dos
participante, considerado comprador ou ponto, entrega
certa quantia com a indicação de combinações de
algarismos ou nome de animais, a que correspondem
números, ao outro participante, considerado o vendedor ou
banqueiro, que se obriga mediante qualquer sorteio ao
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pagamento de prêmios em dinheiro. Penas: de seis
meses a um ano de prisão simples e multa ao
vendedor ou banqueiro, e de trinta a quarenta dias de
prisão celular ou multa ao comprador ou ponto.
......................................................................................."

Art. 18. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 19. Revogam-se as disposições em contrário.

PROJETO ORIGINAL

Dispõe sobre a criação da Loteria de
Números Diária (LND) – Zooteca.

O Congresso nacional decreta:
Art. 1º A exploração, organização e execução da Loteria

de Números Diária (LND) compete à Caixa Econômica Federal.
§ 1º A LND, de que trata o caput deste artigo, consiste em

uma nova loteria de números, nos moldes do tradicional “Jogo do
Bicho”, com sorteio diário.

§ 2º A LND receberá o nome fantasia de “Zooteca”.
Art. 2º A captação das apostas será realizada nas

agências lotéricas e/ou por captadores avulsos, registrados e
credenciados pela CEF.

Art. 3º O processamento das apostas será realizado pela
empresa DATAMEC S.A – Sistema e processamento de dados.

Art. 4º A arrecadação da LND terá a seguinte destinação:
I – Despesas Operacionais
a) Comissão de Revendedores:
1. Agências lotéricas 07% (sete por cento)
2. captadores avulsos 06% (seis por cento)
b) Tarifa Administrativa:
1. CEF 05% (cinco por cento)
2. Datamec 05% (cinco por cento)
3. Fundo Tecnológico 02% (dois por cento)
II Saúde Pública
a) Ministério da Saúde 10% (dez por cento)
b) Secretarias Estaduais de Saúde 15% (quinze por cento)
c) Secretarias Municipais de Saúde 20% (vinte por cento)
III – Prêmio 30% (trinta por cento)
Art. 5º O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 90 (noventa) dias, contados da data de sua publicação.
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,

revogando-se todas as disposições em contrário.

Justificação

O Governo Federal e o próprio Congresso Nacional vêm
buscando a legalização do jogo do bicho, que historicamente está
vinculado à lei de contravenções penais, gerando com isto uma rede
clandestina que hoje tem ramificações na própria criminalidade.

Cabe ao Executivo buscar alternativas de formalização da
atividade econômica que representa o tradicional “Jogo do
Bicho”, de forma transparente, gerando recursos e resgatando o
papel do indivíduo na sociedade.

Os objetivos são:
– Criação de uma nova loteria de números nos moldes do

“Jogo do Bicho”.
– Geração de recursos para financiar o sistema de saúde

pública.
– Formalização de todo um setor de atividade econômica

que hoje opera informalmente.
– Resgate da cidadania de todo um contingente de

trabalhadores hoje marginalizados.

O presente projeto tem por premissas básicas:
– Utilizar atual estrutura operacional, de alcance nacional,

das loterias atuais, ou seja, a Caixa Econômica Federal e a
Datamec, empresas do Governo, cuja experiência operacional no
setor é de 24 anos.

– Aproveitar o momento político e o atual apelo nacional
por transparência e legalidade, promovendo o lançamento
imediato da nova loteria em cerca de 70% da rede atual, por
independer de maiores investimentos ou alterações
físico/operacionais, ficando a implantação dos 30% restantes a
ser realizado em curto prazo e mediante soluções adequadas
tanto técnica quanto economicamente.

– Tendo em vista que jogo “bancado” obriga à existência de
mecanismos (descarrego de apostas ou cotação de determinados
números) pouco transparentes e que deixam dúvida quanto a sua
lisura (a banca nunca quebra), o jogo a ser criado terá a sua
premiação feita através do rateio de um percentual da arrecadação.

– Tendo em vista a proposta de oferecer uma alternativa
ao jogo do bicho como atualmente é conhecido, o jogo a ser
criado deve:

Ter no mínimo um sorteio/apuração diário;
Ter como preço mínimo ou unitário de aposta um valor

compatível com o poder aquisitivo da população.
– Que a sua arrecadação tenha destinação exclusiva para

o sistema público de saúde com repasse imediato nos níveis
Municipal, Estadual e Federal.

– Que os Estados e Municípios participem da
operacionalização do novo jogo viabilizando sua implantação e
integração aos centros de processamento e apuração, através de
convênios com a CEF e a Datamec para efeitos de marketing e
informática.

– Arregimentar a mão-de-obra atualmente empregada de
forma clandestina no jogo do bicho, mediante comissão sobre a
captação de aposta e viabilizar para o jogo oficial novos
mecanismos de venda.

As despesas operacionais para a manutenção e
operacionalização da Loteria de Números Diária, vinculados aos
seguintes itens:

Pagamento de Comissão sobre vendas às casas lotéricas,
sendo que o percentual de 10% sobre a arrecadação deve ser
assim distribuído:

7% para a própria casa lotérica;
6% para pagamentos dos captadores avulsos (Ex.

apontadores/anotador do jogo do bicho que serão registrados e
credenciados pela CEF).

– Tarifas Administrativas – percentual sobre a arrecadação
que deve cobrir os custos de operacionalidade do jogo, de sua
manutenção e sua modernização, assim distribuída:

5% para a CEF, que utilizará estes recursos para o
gerenciamento, controle e monitoração do produto LND;

5% para a Datamec, que utilizará estes recursos para
operacionalizar o produto LND;

2% para utilização em desenvolvimento e modernização
do produto LND.

Sendo que este fundo deverá ser gerenciado por uma
comissão tripartite Datamec/CEF/Revendedores.

– Saúde Pública – os percentuais destinados para
aplicação, única e exclusivamente para o custeio da área de
Saúde Pública, deverão ter a seguinte destinação:

10% para o Ministério da Saúde aplicar na manutenção e
operacionalização da rede hospitalar pública;
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15% para as Secretarias Estaduais de Saúde, que será
aplicado na melhoria do Sistema de Saúde Estadual e em
especial nos municípios do seu Estado onde não houver
arrecadação suficiente para contribuir na implantação e
manutenção do SUS;

20% para as Secretarias Municipais de Saúde a ser
aplicado no Sistema Único de Saúde do Município.

A verba distribuída terá sua aplicação fiscalizada pelos
Conselhos de Saúde Nacional, Estaduais e Municipais.

– Prêmio – como fator de contribuição para melhoria da
saúde pública, os Governos Federal, Estadual e Municipal abrirão
mão dos impostos incidentes sobre o produto LND.

30% da arrecadação será rateada para pagamento dos
prêmios da LND.

A decisão política de oficializar o Jogo do Bicho está
intimamente vinculada à melhoria da Saúde Pública Brasileira,
oportunizando o resgate da cidadania de uma parcela da Sociedade
que hoje está marginalizada.

Esta decisão tem caráter eminentemente social, pelo que
esperamos contar com o necessário apoio de nossos Ilustres Pares
para a aprovação da presente proposição.

Sala das Sessões, de de 1994. – Deputado José
Fortunati (PT/RS).

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA

FEDERATIVA DO BRASIL

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

TÍTULO VI
Da Tributação e do Orçamento

CAPÍTULO I
Do Sistema Tributário Nacional

SEÇÃO
Dos Princípios Gerais

.........................................................................................................
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os

Municípios poderão instituir os seguintes tributos:
.........................................................................................................

§ 1º “Sempre que possível, os impostos terão caráter
pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do
contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente
para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados
os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os
rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.
.........................................................................................................

TÍTULO VIII
Da Ordem Social

CAPÍTULO II
Da Seguridade Social

SEÇÃO I
Disposições Gerais

.........................................................................................................
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 Municípios, e das seguintes contribuições
sociais:

I – dos empregadores, incidentes sobre a folha de salários, o
faturamento e o lucro;

II – dos trabalhadores;

III – sobre a receita de concursos de prognósticos.
.........................................................................................................
.........................................................................................................

LEI Nº 8.137, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1990

Define crimes contra a ordem tributária,
econômica e contra as relações de consumo, e dá
outras providências.

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

a seguinte lei:

CAPÍTULO I
Dos Crimes Contra a Ordem Tributária

SEÇÃO I
Dos Crimes Praticados por Particulares

Art. 1º Constitui crime contra a ordem tributária, suprimir ou
reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório,
mediante as seguintes condutas:

I – omitir informação, ou prestar declaração falsa às
autoridades fazendárias;

II – fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos
inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em
documento ou livro exigido pela lei fiscal;

III – falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de
venda ou qualquer outro documento relativo à operação tributável;

IV – elaborar, distribuir, emitir ou utilizar documento que
saiba ou deva saber falso ou inexato;

V – negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota
fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou
prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em
desacordo com a legislação:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa.
Parágrafo único. A falta de atendimento da exigência da

autoridade, no prazo de 10 dez dias, que poderá ser convertido em
horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou da
dificuldade quanto ao atendimento da exigência, caracteriza a
infração prevista no inciso V.
.........................................................................................................
.........................................................................................................

(Às Comissões de Constituição, Justiça e
Cidadania, e de Assuntos Econômicos.)

Publicado no Diário do Senado Federal, em 7-12-96.

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

Concedo a palavra ao Senador Geraldo
Cândido, por 20 minutos.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
trago a esta tribuna um assunto de extrema gravidade:
a ameaça de intervenção militar na Colômbia.

Como todos sabem, no ano passado o governo
colombiano solicitou ajuda aos Estados Unidos para
combater o narcotráfico naquele país. O chamado
Cartel de Medellin é uma organização criminosa muito
poderosa que atua na Colômbia e nos países vizi-
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nhos. O problema é que na Colômbia a guerra civil já
dura 40 anos. No ano passado, o comando das
organizações guerrilheiras, a FARC – Forças
Armadas Revolucionárias da Colômbia e a ELN –
Exército de Libertação Nacional, procurou o Governo
para propor um acordo de paz.

Na verdade, além do exército colombiano, há
grupos paramilitares. Trata-se de mercenários que,
juntamente com elementos das Forças Armadas
colombiana, atuam, assassinando dirigentes
sindicais, de operários, de camponeses, bem como
lideranças partidárias, promovendo freqüentes
massacres naquele país.

O fato é que, agora, o Governo colombiano, sob
o pretexto de combater a guerrilha, o narcotráfico,
pede ajuda militar para uma intervenção na
Colômbia, ou seja, tropas do Exército Americano para
combater a guerrilha.

Todos nós sabemos que um conflito dessa
natureza na região atingirá grandes proporções e
envolverá toda a Região Amazônica. Como país
fronteiriço, o Brasil não estará imune a essa ameaça.

Seria importante que tomássemos a iniciativa
de criar uma comissão mista, uma delegação de
Senadores e Deputados, para visitar a Colômbia, ir
até o local da guerrilha. Existe uma área de
aproximadamente um terço daquele país sob o
comando das forças revolucionárias.

Sabemos que haverá uma reunião entre o
Presidente da Venezuela, Hugo Chavez, e o
Presidente Fernando Henrique Cardoso, para discutir
essa questão. Penso que nós, legisladores, membros
do Congresso Nacional – Câmara dos Deputados e
Senado Federal –, deveríamos fazer uma visita para
ajudar nas negociações. A proposta da guerrilha é a
negociação de paz para acabar com o conflito de 40
anos naquela região. Pronuncio-me contra a
intervenção militar, por uma paz negociada na
Colômbia.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o dia 13
de agosto deste ano, uma sexta-feira, não teve
apenas o simbolismo de uma data que mexe com a
superstição e o misticismo popular. Para o povo
colombiano, foi mais um dia de guerra civil, que já
dura mais de 40 anos e ceifou a vida de milhares de
colombianos. Por que a citação de uma sexta-feira 13
para falar sobre a crise de um grande país vizinho?
Simplesmente, porque, nesse dia, foi assassinado,
de maneira covarde e brutal, por grupos paramilitares
de direita, uma das personalidades de maior
destaque e popularidade da sociedade colombiana, o
humorista e jornalista Jaime Garzón.

Garzón tinha apenas 39 anos e notabilizou-se
pela sátiras políticas que não poupavam nem mesmo

o seu amigo, o Presidente Andrés Pastrana Arango*.
Garzón foi nomeado pelo Presidente um dos
interlocutores do processo de paz, por isso foi morto
pelos paramilitares contrários à negociação.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PFL – RR) – V.
Exª me permite um aparte?

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ)
–  Ouço V. Exª, Senador Mozarido Cavalcanti.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PFL – RR) –
Senador Geraldo Cândido, V. Exª aborda um tema da
mais alta importância para o Brasil, sobretudo para a
Amazônia. V. Exª também enfoca muito bem a
dificuldade por que passa o povo colombiano com
esses 40 anos de guerrilha. Tivemos oportunidade de
ouvir, há poucos dias, na Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, o Ministro Lampreia
falar sobre esse assunto – que foi muito bem exposto
–, sobre a diplomacia brasileira no que tange à
questão da não-intervenção e do respeito à
autodeterminação dos povos. O Governo brasileiro
acompanha atento o desenrolar dos episódios na
Colômbia, mas só agirá se solicitado pelo Governo
colombiano, e nos moldes apresentados. Realmente,
não podemos, como vizinhos, como irmãos da
América Latina, ver esses acontecimentos adquirirem
as proporções que aí estão e não fazer nada.
Recentemente, esteve na Colômbia uma comissão
de deputados federais que constatou e analisou
muito bem a questão das FARC, da ELN e da Milícia
Paramilitar. Na verdade, percebemos que durante
essas décadas a situação foi se deteriorando de tal
forma que, para nós, brasileiros, urge, com a maior
celeridade possível, cuidar das nossas imensas
fronteiras, já que só a Colômbia tem 1.600
quilômetros de fronteiras com o Estado do
Amazonas. Fico feliz ao ouvir um Senador pelo Rio de
Janeiro abordar, com preocupação, não só a questão
da guerrilha em si e dos direitos humanos que estão
sendo desrespeitados, mas também a questão da
soberania da nossa Amazônia, para que amanhã não
tenhamos de lutar para recuperá-la ou mantê-la
brasileira. Parabenizo V. Exª pelo pronunciamento.
Muito obrigado.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ)
– Senador Mozarildo Cavalcanti, agradeço o aparte
de V. Exª, que é uma contribuição ao debate. Suas
preocupações quanto a uma ação preventiva
também são nossas, pois não nos interessa, em um
futuro próximo, estarmos envolvidos em um conflito.

Pôr fim à guerra civil com um acordo de paz é
importante para nós, mas muito mais para o povo da
Colômbia. Pessoas nascidas na chamada área liberada
da guerrilha casaram e já são avós, e o conflito continua
trazendo milhares de mortes. Esse conflito é
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muito ruim; temos que lutar por seu fim, e, para tanto,
devemos dar nossa contribuição.

A Srª Emilia Fernandes (Bloco/PDT – RS) –
Senador Geraldo Cândido, V. Exª me concede um
aparte breve?

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ)
–  Senadora, ouço V. Exª.

A Srª Emilia Fernandes (Bloco/PDT – RS) –
Cumprimento V. Exª por trazer ao Plenário da Casa,
que representa a Nação brasileira, por seus Estados,
um tema da maior relevância. Tudo o que está
relacionado à América do Sul, às fronteiras de nosso
País é do interesse desta Casa, principalmente
quando se trata de um tema que traz em seu bojo
uma grande preocupação. Tudo o que afronta a paz,
que agride o ser humano e desrespeita os direitos
humanos, sem dúvida, deve ser preocupação nossa,
parlamentares e governantes, e de toda a sociedade
brasileira. Estamos diante da possível intervenção
dos Estados Unidos, quando temos provas de
recente intervenção com vidas perdidas, destruição
de países submetidos a um processo de conflito, de
guerra. Naquele país, a questão posta precisa ser
administrada com o espírito e o sentimento da
construção da paz. Tenho certeza de que para todos,
governo ou guerrilha, o importante é buscar e defender
a paz. Não podemos dizer que esse método seja o
correto, mas é inevitável para aquele país e está aí.
Precisamos tirar lições do inevitável: a situação existe
e o Brasil não pode ficar indiferente a ela. Portanto, o
alerta e o desafio de V. Exª são importantíssimos: que
o Senado seja representado, para que, de perto, possa
conhecer aquela realidade. Cumprimento V. Exª pela
essência, pelo mérito de sua proposta. Somos
responsáveis, sim, todos os partidos, principalmente, o
Governo. Desde já me coloco à disposição. Gostaria
de conhecer a realidade daquele país, que conheço só
de livros, de cartas que recebo de professores. Houve
também um encontro no Rio Grande do Sul e
professores daquele país compareceram e nos
contaram uma triste realidade, que não interessa nem
é sentimento de pessoas daquele povo que continue
se perpetuando. Mais uma vez, cumprimento V. Exª
pelo tema.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ) –
Muito obrigado, Senadora Emilia Fernandes. Entendo
perfeitamente a posição de V. Exª, uma pessoa
preocupada com os direitos humanos, com a
sociedade, em ajudar, se necessário, alguém que,
como eu, se dispõe a ir àquela região para acabar com
uma guerra que não interessa a ninguém. Essa é a
nossa missão e devemos estar dispostos a cumpri-la.

Com o assassinato do humorista e jornalista, o
número de mortos este ano chega a 852. A maioria
dos assassinatos foi cometida por paramilitares que
atuam assessorados, preparados e protegidos pelo
exército, por fazendeiros e narcotraficantes.

A situação de instabilidade da nação vizinha
causa preocupação, e como o Brasil tem mais de
1.645 quilômetros de fronteira com a Colômbia, esta
Casa não pode se furtar a debater essa situação.

O Sr. Hugo Napoleão (PFL – PI) – Senador
Geraldo Cândido, V. Exª me permite um aparte?

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ) –
Ouço V. Exª, Senador Hugo Napoleão.

O Sr. Hugo Napoleão (PFL – PI) – Eminente
Senador Geraldo Cândido, estou percebendo o bem
traçado discurso de V. Exª e devo dizer que estive na
Colômbia. Fiquei extremamente apreensivo com a
situação. De um lado existe o Exército de Libertação
Nacional; do outro lado, as FARC. O Presidente
Andrés Pastrana foi eleito com grande confiabilidade
porque prometeu justamente ensejar o acordo de paz,
uma vez que tinha recebido o apoio das FARC para
eleger-se. Foi, inclusive, antes de assumir, até o
quartel-general das FARC e, na primeira oportunidade
depois de assumir, cedeu uma parte do território que
era ocupado por forças militares oficiais da Colômbia
para as FARC. E aí caiu na credibilidade da opinião
pública, tendo, inclusive, no último mês de julho, caído
nas pesquisas mais que seu antecessor, o Presidente
Samper, que tinha um veto internacional muito grande
por sua ligação com o narcotráfico. Outro problema
sério foi a invasão do exército colombiano, na fronteira
com o Amazonas, de uma pista de pouso brasileira. A
ELN havia ocupado, na fronteira colombiana, um
território próximo, e ensejou o Governo brasileiro a
uma atitude firme, dura, dizendo que, se não se
retirassem do nosso território, haveria intervenção
militar. Foi uma questão extremamente delicada. O
que desejamos é o que V. Exª deseja; é aquilo que
está espelhado no aparte recentemente oferecido pela
nobre Senadora Emilia Fernandes: que consigamos
encontrar uma harmonia dentro desse vendaval,
dessa tempestade que realmente nos preocupa e nos
assola. E concluo o meu aparte para dizer a V. Exª que
a situação é tão delicada que o Embaixador Marcos de
Vincenzi, Embaixador do Brasil na Colômbia, já pediu
ao Itamaraty um carro blindado. S. Exª anda
acompanhado de um carro tipo jipe, forte, por um
oficial do Exército brasileiro e seguranças. A situação
realmente está chegando a um ápice desagradável.
Considero o discurso de V. Exª extremamente
oportuno e continuarei a ouvi-lo com muito prazer.
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O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ) –
Agradeço a V. Exª pelo aparte, Senador Hugo
Napoleão.

V. Exª, que já visitou a Colômbia, viu de perto a
situação. Mas há um detalhe, Senador: a área liberada
não foi cedida pelo Governo, mas conquistada pela
guerrilha. É uma área de ocupação, liberada pela
guerrilha, pelas FARC.

O Sr. Hugo Napoleão (PFL – PI) – Portanto,
mais grave ainda.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ) –
Pois é. Mas faz parte da luta, porque é um grupo
revolucionário que domina aquela área. Portanto,
queremos acabar com essa situação.

Fui procurado por um dos comandantes da
guerrilha, o Comandante Hernandez, creio, que me
pediu que intercedêssemos para que houvesse paz,
porque eles não suportam mais aquela guerra. Os
guerrilheiros reuniram-se com o Presidente Andrés
Pastrana, no local onde está instalado o movimento
guerrilheiro, objetivando alcançar a paz. Todavia, há
coisas que estão atrapalhando essa negociação. O
que eles pedem é uma intervenção internacional que
os ajude a encontrar um caminho para que a paz seja
selada e a guerrilha desmobilizada.

Crescem na imprensa os rumores de uma
possível intervenção militar norte-americana na
Colômbia, apesar dos constantes desmentidos de
autoridades americanas, como o do Sr. Thomas
Pickering, Secretário-Adjunto de Estado, e do Chefe
do Escritório de Política de Controle de Drogas,
General Barry McCaffrey, que caracterizam uma
eventual intervenção como “loucura”.

Com o pretexto de combater o narcotráfico, os
Estados Unidos colocam em curso o que as
autoridades militares daquele país chamam de Plano
A, que é a montagem de uma espécie de cordão
sanitário em torno da Colômbia, sob a forma de bases
militares, levando a cabo o que, no jargão militar, se
denomina guerra de baixa intensidade, ou seja, um
reduzido contingente de soldados, mas uma grande
assistência em recursos financeiros e em inteligência.
Este ano, o Governo norte-americano investiu cerca
de US$290 milhões no suposto combate ao
narcotráfico colombiano. Para o próximo ano, a cifra
deve ultrapassar US$1 bilhão.

O outro eixo do Plano A é a tentativa de conquistar
aliados na América do Sul. As recentes posições
pró-intervenção dos Presidentes Carlos Menem, da
Argentina, e Alberto Fujimori, do Peru, são fatores de
inquietação. Esperamos que o Brasil mantenha a
postura contrária à intervenção até aqui expressada

pelo Ministro das Relações Exteriores, Luis Felipe
Lampreia.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, afirmo que
é falacioso o argumento de combate ao narcotráfico,
pois o que se pode constatar, na verdade, é o espírito
imperialista e intervencionista americano, que busca
justificar-se como uma das principais vítimas do
consumo de drogas de origem colombiana. Caso
conquiste a adesão dos países sul-americanos para uma
aventura militar, os Estados Unidos estarão, na prática,
assumindo o papel de “guardião da Amazônia”. E é esta
uma das razões para o investimento financeiro e militar
do Governo norte-americano: controlar a maior
biodiversidade do planeta. Outra intenção nas
entrelinhas é de natureza comercial, ou seja, o
enfraquecimento do promissor bloco econômico do
Cone Sul, o Mercosul, com a submissão da América do
Sul ao controle da Alca, que, embora tenha o nome de
Área de Livre Comércio das Américas, não passa de
uma estratégia dos Estados Unidos de submeterem todo
o continente americano aos seus ditames comerciais.

O Sr. Sebastião Rocha (Bloco/PDT – AP) –
Senador Geraldo Cândido, V. Exª me concede um
aparte?

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ) –
Concedo o aparte ao nobre Senador Sebastião Rocha.

O Sr. Sebastião Rocha (Bloco/PDT – AP) –
Senador Geraldo Cândido, quero cumprimentá-lo e,
ao mesmo tempo, congratular-me com V. Exª pelo
discurso que faz esta manhã da tribuna do Senado.
Em várias oportunidades, pude também abordar o
tema. Há uma preocupação constante, por parte do
povo brasileiro, com a fronteira da Amazônia. Em
função disso, semana passada apresentei um
requerimento propondo a criação de uma comissão
temporária específica para analisar a problemática
que envolve hoje a Amazônia, que está inclusive sob
ameaça de ocupação militar. Devemos considerar,
também, um episódio mais recente: a situação da
Colômbia. Faço votos de que o Senado venha a
aprovar tal comissão, que haja um entendimento entre
os líderes, para que possamos exercer nosso papel
junto à sociedade brasileira e trabalhar em prol da
preservação da Amazônia, de sua soberania, evitando
que forças estranhas criem problemas sérios em
nossa fronteira. Agradeço a V. Exª pelo aparte.
Parabéns a V. Exª

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ) –
Muito obrigado, Senador. V. Exª deu uma grande
contribuição ao nosso debate, à nossa tese.

Infelizmente, a maior parte da nossa imprensa
vem cumprindo um papel de alinhamento incondicional
ao discurso da grande potência do norte e reduzin-
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do as informações “a uma luta da principal democracia
do mundo contra uma suposta narcoguerrilha”. A
maioria das reportagens da nossa imprensa acusa os
principais grupos guerrilheiros, as FARC – Forças
Armadas Revolucionárias da Colômbia – e o ELN –
Exército de Libertação Nacional – de oferecerem
sustentação ao narcotráfico. Mas o próprio Presidente
Andrés Pastrana já negou, por diversas vezes, este
fato. Na opinião do Presidente colombiano: “o tráfico
de droga e a guerrilha são dois problemas distintos”.
Também causa estranheza o fato de grande parte de
nossa imprensa ignorar a ação de grupos
paramilitares como a AUC (Autodefesas Unidas da
Colômbia), excluindo-os do rol dos cúmplices do
narcotráfico.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, circula em
Bogotá um documento das FARC que aponta a
possibilidade da intervenção militar, o chamado Plano
B. O texto dos guerrilheiros diz que a primeria etapa do
processo, o chamada Plano A, já está em andamento.
“Estão os Estados Unidos trabalhando na
ambientação necessária, num processo de
sensibilização, para conseguir que boa parte dos
colombianos não só aceite, como também peça a
intervenção, e que os governos latino-americanos o
apóiem e a comunidade internacional aceite a sua
necessidade”, diz um dos trechos do documento.
Segundo as FARC, haverá um ataque militar de forças
estrangeiras e nacionais, coordenadas pelos Estados
Unidos, antes do amanhecer de 2000.

Outro dado preocupante é o pacote de emendas
constitucionais, a ser encaminhado pelas Forças
Armadas ao Congresso colombiano. O projeto de
reforma dos militares daria autonomia quase ilimitada
às Forças Armadas, independente até da ação do
Poder Judiciário. Um dos pontos prevê que os
militares terão o direito de invadir casas, deter
pessoas e mantê-las presas sem qualquer ordem
judicial. Felizmente, a maioria dos congressistas não
se mostra simpática ao projeto.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, não
queremos um novo Kosovo em nosso continente. O
Brasil pode ser o elemento-chave para impedir uma
aventura militar, e reafirmo, não para combater o
flagelo das drogas mas para defender interesses
comerciais e políticos norte-americanos. Neste
sentido, o encontro dos Presidentes Fernando
Henrique Cardoso e Hugo Chávez pode ser um
marco na construção de uma solução negociada, que
pode passar pela articulação de uma conferência de
paz, em Caracas ou Brasília, e a ampliação e o
fortalecimento do “Grupo dos Amigos da Colômbia”,
que inclui países da América do Sul e América
Central.

O povo colombiano precisa de paz, justiça e
soberania para construir uma nação fraterna.
Portanto, o povo brasileiro e esta Casa não podem
assistir passivamente a possibilidade de uma
agressão militar, mas sim ser agentes de uma saída
pacífica, que preserve a vida e a autodeterminação
da nação irmã, a Colômbia.

Muito obrigado, Srª Presidente.

Durante o discurso do Sr. Geraldo
Cândido, o Sr. Geraldo Melo, 1º
Vice-Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pela Sra.
Marluce Pinto, Suplente de Secretário.

A SRA. PRESIDENTE (Marluce Pinto) –
Concedo a palavra ao nobre Senador Ramez Tebet,
por permuta com o Senador Carlos Bezerra.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Srª
Presidente, pela ordem.

Peço a devida licença a V. Exª – já a solicitei ao
Senador Ramez Tebet e a reitero neste momento –
para, como Líder, transmitir uma nota da Comissão
Executiva Nacional do Partido da Frente Liberal.

A SRA. PRESIDENTE (Marluce Pinto) – Para
que eu conceda a palavra a V. Exª, neste momento,
deverei contar com a anuência do nobre Senador
Ramez Tebet, que já se encontra na tribuna.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Srª
Presidente, tenho imenso prazer em ouvir o Senador
Hugo Napoleão.

A SRA. PRESIDENTE (Marluce Pinto) – Com a
palavra o Senador Hugo Napoleão.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) –
Agradeço desde já a V. Exª e ao Senador Ramez
Tebet.

Serei extremamente rápido, pois apenas lerei a
seguinte nota da Comissão Executiva Nacional do
Partido da Frente Liberal

Resolução n.º 241, de 02 de setembro
de 1999.

A Comissão Executiva Nacional do
Partido da Frente Liberal – PFL, no uso de
suas atribuições estatutárias, especialmente
as dispostas no art. 54, letra g , do Estatuto
do PFL, resolve:

Art. 1º – Recomendar às Lideranças
do Partido e às suas Bancadas no Senado
Federal e na Câmara dos Deputados a
aprovação dos requerimentos de urgência
sobre as matérias referentes à Reforma
Política já aprovadas pelos órgãos de direção
do PFL.

Art. 2º – Recomendar às Lideranças
do Partido e às suas Bancadas no Senado
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Federal e na Câmara dos Deputados a
aprovação das seguintes matérias ora em
tramitação nas referidas Casas Legislativas:

I – Fim das coligações para as
eleições proporcionais;

II – Número de candidatos no triplo
das vagas por partido;

III – Aumento do prazo de filiação
partidária para quatro anos;

IV – Imediata vigência da cláusula de
desempenho.

Art. 3º – Esta resolução entra em
vigor na data de sua publicação, ficando
revogadas as disposições em contrário.

Assinado: Senador Jorge Bornhausen,
Presidente Nacional do PFL.

Muito obrigado a V. Exª e ao Senador Ramez
Tebet.

A SRA. PRESIDENTE (Marluce Pinto) – Com a
palavra o nobre Senador Ramez Tebet.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
todos estamos presenciando, nos últimos dias, a
grande discussão que se trava no País entre a classe
política, entre os empresários, os trabalhadores,
enfim, no seio da sociedade brasileira quanto aos
rumos da economia nacional. Que rumos deve tomar
a economia nacional? Qual o caminho a ser
perseguido, buscado, para atingirmos o objetivo, que
é de todos, qual seja, a melhoria da qualidade de vida
da população brasileira?

Ninguém ignora que o maior desafio da nossa
sociedade, o grande problema que aflige o Brasil de
hoje é, sem dúvida nenhuma, essa estagnação em
que a Nação brasileira se encontra, com uma
profunda recessão, com os índices de desemprego
aumentando gradativamente, levando, portanto,
intranqüilidade aos lares brasileiros. Estão
intranqüilos aqueles que têm emprego, porque
receiam perdê-lo, e aqueles que não o têm batem de
porta em porta, meses a fio, às vezes por anos, e não
conseguem trabalho.

A grande questão que se tem apresentado
ultimamente é saber se é possível compatibilizar a
defesa da moeda, o combate à inflação com o
desenvolvimento. Chega-se a firmar que não existe
inflação no Brasil, como se os preços dos
combustíveis não tivessem sido majorados nos
últimos seis meses, como se as tarifas dos serviços
públicos como água, luz, telefonia e outros também
não tivessem sido majorados nos últimos meses.

Positivamente, parece que temos o próprio
Governo dividido: de um lado, muitos dos quadros

governamentais dizendo que há a necessidade de
incrementar o desenvolvimento; de outro lado, há a
resistência férrea da equipe econômica em manter a
atual estratégia de tentativa de combate a uma
inflação que, como afirmei, está relativamente
controlada.

O Presidente da República, Srª Presidente e
Srs. Senadores, lançou o PPA, um plano de ação
para 4 anos do seu governo, anunciado na última
terça-feira, prevendo, inclusive, um crescimento de
mais de 4% a partir deste ano. Portanto, mais uma
vez, o Governo Federal, pela palavra do Presidente
da República, propõe-se a promover o crescimento
deste País. Contudo, ao mesmo tempo, reunidos com
o Sr. Ministro da Fazenda, vimos que S. Exª teima em
afirmar que as coisas devem continuar assim pelo
menos por mais algum tempo.

Ora, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a
palavra do Presidente da República foi uma palavra
de esperança para o País. Esse Plano Plurianual
prevê, nada mais, nada menos, que investimentos da
ordem de R$1 trilhão para os próximos quatro anos,
com a geração de empregos para 8 milhões de
brasileiros. Trata-se, portanto, de um programa de
esperança, de um programa que anima, desde que
tenhamos a plena convicção, a certeza de que,
realmente, será um plano para ser executado.
Tomara que o seja! Todavia, quando vemos que
setores do Governo reagem a isto, reagem à palavra
do próprio Presidente da República, Srª Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, é muito natural a perplexidade
que toma conta de cada um de nós, que queremos e
acreditamos ser possível, sim, compatibilizar a
estabilidade com o desenvolvimento econômico. Este
País, por falar nisso, precisa de um desenvolvimento
mais harmônico.

A grande tristeza que tenho com esse Plano
Plurianual, Srª Presidente, Srs. Senadores, é que,
mais uma vez, nele se discriminam as regiões mais
necessitadas do País – e, agora, falo como Senador
do Centro-Oeste, como representante de Mato
Grosso do Sul. Quando vejo que a alocação dos
recursos no Plano Plurianual, caso realmente seja
executado, é de 32,7% da sua previsão para o
Sudeste; 24,6%, para o Nordeste; 21%, para o Sul;
12%, para o Norte; e apenas 9,7%, para o nosso
Centro-Oeste, sou levado a indagar: como podemos
acreditar que há uma luta neste País para se evitar as
desigualdades regionais e minimizar as
desigualdades sociais existentes no Brasil, se se
prevê, no período de quatro anos, para as regiões
mais necessitadas, investimentos muito menores do
que aqueles que estão previstos para as regiões mais
desenvolvidas?
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Quero crer que o Texto Constitucional, que
prevê, como objetivo nacional permanente, a busca
da eliminação das desigualdades regionais e o
combate à pobreza, não está sendo observado pelos
técnicos que elaboraram esse Plano Plurianual,
porque se. tivessem olhado o retrato, o mapa do
Brasil, a distribuição desses recursos, que torço
sejam aplicados, teria positivamente sido feita com
maior aplicação nas regiões mais necessitadas do
País. Vejo, portanto, com tristeza que o meu
Centro-Oeste foi assim bastante discriminado nesse
plano plurianual.

Sr. Presidente, é muito pouco o percentual de
9,7% para o Centro-Oeste, como é muito pouco para
o Norte cerca de 12%. Como vamos evitar a
concentração neste País? Penso que vamos
contribuir para que haja mais concentração de renda
ainda, e isso assusta. É preciso modificar esse plano
plurianual no tocante à distribuição de recursos; é
preciso que as regiões mais pobres sejam as mais
favorecidas. E o Centro-Oeste – aqui falo pelo Mato
Grosso do Sul e pela região – é uma região que pode
dar respostas aos anseios deste País, pois se trata de
uma fronteira agrícola de mais de 100 milhões de
hectares de terras agricultáveis ainda por ser
exploradas.

O Sr. Jonas Pinheiro (PFL – MT) –
Permite-me V. Exª um aparte?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Pois
não, Excelência.

O Sr. Jonas Pinheiro (PFL – MT) – Senador
Ramez Tebet, há poucos dias, os Governadores do
Centro-Oeste e vários Parlamentares se reuniram em
Goiânia, e de lá surgiu a idéia de que o Centro-Oeste
formalizasse, no Congresso Nacional, uma frente para
defender a região. V. Exª, com esse pronunciamento,
baseado no PPA do Governo Federal da União, traz um
assunto muito importante, para que se desenvolva
aquela idéia de que os Senadores e os Deputados,
representantes dos Estados do Centro-Oeste e do
Distrito Federal, façam gestão urgentemente para
melhorar esse quadro. Senador Ramez Tebet, o
produtor americano, em qualquer lugar que produza,
gasta apenas 4% do valor do seu produto em
transporte. No Centro-Oeste, gastamos 15, 20, 25, 30
até 35% do valor do produto no seu escoamento. Se,
durante esses quatro anos, os nossos Estados, bem
como o Distrito Federal, na região Centro-Oeste,
ficarem limitados a 9% de investimento, com certeza, é
exatamente nessa área de infra-estrutura que
ficaremos mais prejudicados. Portanto, acredito que
todos esses empreendimentos do Governo, como a
Hidrovia Araguaia-Tocantins, a Hidrovia
Paraná-Paraguai, a Hidrovia Teles Pires-Tapajós e a

hidrovia que dá acesso a Porto Velho, são
extremamente necessários para a nossa região,
principalmente agora com a estrada de ferro, que já
passou pelo Estado de V. Exª, já entrou pelo meu
Estado, o Mato Grosso, e vai para Cuiabá com destino
a Rondônia e ao Pará. Portanto, é muito oportuno o seu
pronunciamento exatamente sobre o tema que temos
que discutir. Quero associar-me a seu pronunciamento
e dizer que estou sob sua Liderança para tratarmos e
formalizarmos, na Bancada do Centro-Oeste, nos
próximos dias os assuntos que interessam a nossa
região. Quero agradecer por este aparte e também,
com a condição de ter acesso ao microfone do Senado
Federal, anunciar a meus Companheiros Senadores e
Senadoras que transcorreram os quatro meses de
minha licença e volto em plena condições de saúde e
consciente dos compromissos com esta Casa , com o
meu Estado, o Mato Grosso, e com o País.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) –
Senador Jonas Pinheiro, agradeço imensamente o
aparte de V. Exª, altamente elucidativo, especialmente
no tópico em que lembra muito bem o quanto vai sofrer
o nosso Estado se não houver uma injeção de recursos
na região, principalmente no setor de transportes, para
baratear o escoamento da nossa produção. Ao mesmo
tempo, é com júbilo que vejo V. Exª retornar, após
quatro meses de licença, a esta Casa. V. Exª, da
Bancada do Centro-Oeste, sem dúvida nenhuma, pela
sua formação profissional e pela bandeira que
desfralda nesta Casa, é o mais categorizado Senador
em luta pela produção, em luta pela agricultura e
pelos agricultores da região Centro-Oeste,
principalmente do seu Estado, Mato Grosso, e do
meu, Mato Grosso do Sul.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE)  –  Permite-me V. Exª um aparte?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) –
Concedo o aparte a V. Exª.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – Senador Ramez Tebet, corroboro com as
preocupações que V. Exª tem em torno do
lançamento do PPA, haja vista que, escaldados por
promessas anteriormente executadas nas praças
públicas e nos canais de televisão, o atual Presidente
da República, Fernando Henrique Cardoso, lançou,
por ocasião da sua primeira campanha, aquele plano
dos cinco dedos, em que ele dava prioridade à agricultura,
à educação, à saúde, à segurança e ao emprego. Vimos
que tudo isso não passou de uma falácia e o plano
realmente caiu no esquecimento. Para substituí-lo, agora
o Governo vem com um tal de PPA, que, pelo passado
das promessas do Presidente Fernando Henrique
Cardoso, eu chego à conclusão de que não passa de
um programa também apenas para inglês ver, um
programa que a população já está chamando de

�������� �			 
�
�� � ���
� ����
� ���



“promete, promete e adia”, porque assim fez por
ocasião do seu primeiro mandato. Inicia agora o
segundo mandato e afirma peremptoriamente, Sr.
Senador. V. Exª tem razão em se preocupar, porque
no início da sua fala V. Exª acentuou muito bem: quais
os rumos que o Brasil tomará de agora em diante para
estabelecer uma política econômica consistente com
a resolução dos problemas sociais do Brasil? E o
Presidente da República responde a V. Exª, em O
Estado de S. Paulo, na primeira página: política
econômica não vai mudar. E ainda na entrevista que
Sua Excelência concedeu a este jornal, edição de
hoje: “FHC garante que correção de rota já foi feita”.
Não tem mais nada o que corrigir. Ora, se Sua
Excelência não deseja corrigir rota nenhuma, mudar
nada, nós continuaremos com os lucros
escandalosos dos bancos, que neste semestre foram
exorbitantes, numa média de 50% de suas
aplicações; nós continuaremos, Sr. Presidente, Sr.
Senador Ramez Tebet, com a política de arrocho
salarial, com a perseguição aos servidores e
trabalhadores aposentados, com o aumento dos
impostos, 90% da CPMF. Agora já promete, com a
execução do novo orçamento, um novo aumento para
o Imposto de Renda, porque era provisório e vai se
tornar definitivo na base de 27,5%. Enquanto isso, a
sonegação continua campeando, segundo denúncia
feita pelo próprio Secretário da Receita Federal. De
sorte, Senador Ramez Tebet, como o tempo de V.
Exª está se esgotando e estou sendo advertido pelo
nobre Presidente Antonio Carlos Magalhães, a crítica
vai continuar depois que V. Exª terminar seu discurso,
com uma inscrição que fiz há poucos instantes, em
comunicação inadiável, para mostrar que o PPA não
passa de um “promete, porém adia”.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) –
Senador Antonio Carlos Valadares, a minha
preocupação é a de V. Exª, mas sou mais otimista um
pouco. Sou um homem que quer acreditar, sou um
homem que torce para que o plano saia do papel.
Está na hora realmente de incrementarmos o
desenvolvimento no País, e, nesse sentido a fala do
Presidente da República é de esperança. Mas Sua
Excelência não pode mais frustrar a Nação.

Portanto, vamos torcer. O quadro não está bom.
E, por não estar bom, merece torcida, merece fé,
merece que ocupemos a tribuna, como estamos
fazendo, e promovamos reuniões, alertando para a
situação em que se encontra a sociedade brasileira.

Comunico que, dentro do PPA, vou lutar pelos
interesses do Centro-Oeste, pelos interesses de Mato
Grosso do Sul, pelos interesses das regiões mais
pobres. Aceito o aparte do Senador Jonas Pinheiro,
concordando em que é preciso a união dos
Governadores do Centro-Oeste. É preciso que os
Governadores do Centro-Oeste e a Bancada

formemos uma frente com o objetivo de revertermos
esse quadro, ainda que seja, querida Senadora pelo
Estado de Alagoas, uma união das Bancada do Norte
e do Nordeste, como aconteceu em 1988, quando
foram criados os fundos do Norte, do Nordeste e do
Centro-Oeste. Assim, poderemos obter uma injeção
maior de recursos nas nossas regiões e sua
descentralização, o que evitaria as desigualdades
regionais, aproveitando as potencialidades de cada
região. Não temos tido, ao longo das últimas
décadas, políticas de desenvolvimento regionais –
agora chamadas eixos de desenvolvimento.

No ano passado, quando elaboramos, na
qualidade de Relator, o Orçamento de 1999, íamos à
luta. E como ela foi incessante! Como tivemos que
lutar para que os recursos da saúde fossem melhor
distribuídos pelas regiões do Brasil!. Conquistamos
alguns avanços.

Vamos, agora, no Orçamento para o ano 2000,
continuar a nossa luta para cumprirmos o objetivo
nacional permanente, que é a minimização da grande
desigualdade regional que existe no nosso Brasil.

Fica aqui, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o
protesto por esses poucos recursos destinados no
PPA para o Centro-Oeste.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Ramez
Tebet, a Sra. Marluce Pinto, Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Antonio Carlos
Magalhães, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

São lidos os seguintes:

Sr. Presidente do Congresso Nacional
Indico, em substituição á indicação dessa

Presidência os Senadores do PSDB que comporão a
Comissão Especial Mista destinada a apreciar a
seguinte Medida Provisória:

MP Nº: 1918 Publicação DOU: 23-8-99

Assunto: Dispõe sobre o alongamento de
dívidas originárias de crédito rural, que trata a Lei nº
9.138, de 29 de novembro de 1995, e de dívidas para
o Fundo de Defesa da Economia Cafeeira –
FUNCAFÉ, instituído pelo Decreto-Lei nº2.295, de 21
de novembro de 1986, que foram reescalonadas no
exercício de 1997, e dá outras providências.
Titular Suplente

Pedro Piva Luzia Toledo

Brasília, 30 de agosto de 1999. – Senador Sérgio
Machado, Líder do PSDB.

��� ����� �	 �
���	 �
�
�� �
�
���	 ����



OF.GLPMDB Nº 250/99

Brasília, 2 de setembro de 1999
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa

Excelência a minha indicação, como membro titular,
em substituição ao Senador Nabor Júnior na
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização – CMPOPF, e designá-lo como membro
suplente, em vaga existente, na referida Comissão,
ficando assim a mesma constituída:
Titulares Suplentes
Senador Ramez Tebet Senador Marluce Pinto
Senador Wellington Roberto Senador Carlos Bezerra
Senador Luiz Estevão Senador Alberto Silva
Senador José Alencar Senador Gilvam Borges
Senador Gilberto Mestrinho Senador Nabor Junior
Senador Jader Barbalho
Senador Mauro Miranda

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa
Excelência votos de estima e consideração. –
Senador Jader Barbalho, Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Serão feitas as substituições
solicitadas.

A Presidência designa o Senador Jader
Barbalho para integrar, como titular, a Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, de conformidade com o ofício lido
anteriormente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Após a Ordem do Dia, daremos a palavra aos
Senadores Antonio Carlos Valadares e Álvaro Dias.

Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
serão lidos pelo Sr. 1º Secretário em exercício,
Senador Carlos Patrocínio.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 534, DE 1999

Altera a redação do artigo 12 do
Código de Processo Civil (Lei nº 5.869,
de 11 de janeiro de 1973).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O artigo 12 do Código de Processo Civil

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 12. (...)
I – a União, os estados, o Distrito

Federal e os municípios, pelos procuradores
de seus respectivos Poderes;

II – os territórios, pelo membros da
Advocacia-Geral da União;

(...)."

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

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

Justificação

O presente projeto de lei visa à atualização do
Código de Processo Civil no tocante à representação
judicial dos entes da Federação e à integração de sua
personalidade jurídica em seus distintos Poderes.
Esta medida se faz necessária para assegurar a
estrita observância do princípio da separação dos
Poderes, pois a atual redação do dispositivo a ser
alterado não permite que os Poderes Legislativo e
Judiciário sustentem suas razões em juízo, quando
questionadas medidas por eles tomadas no exercício
de suas competências constitucionais.

O presente modelo conduz ao seguinte
paradoxo: os Poderes Legislativo e Judiciário são
independentes perante o Poder Executivo, estando
investidos de plena autonomia administrativa e
organizacional. Podem, portanto, instaurar
procedimentos licitatórios próprios, bem como firmar
os contratos com particulares deles decorrentes;
podem abrir concursos públicos para o provimento de
seus cargos e admitir os servidores neles aprovados;
em suma, podem praticar todos os atos necessários
para o exercício dessa autonomia constitucional.

Os atos praticados pelo Poder Legislativo – e
inclusive os praticados pelo próprio Poder Judiciário –
não poderão ser subtraídos ao exame do Judiciário
(art. 5º, XXXV, CF), e aí surge o problema: como o
Código de Processo Civil não admite a partição da
personalidade civil do ente federado, toda vez que um
ato do Poder Legislativo (uma licitação instaurada
pelo Senado Federal, por exemplo) for questionado
em juízo, é a Advocacia-Geral da União – órgão
integrante do Poder Executivo – quem deverá
patrocinar a sua defesa. Tal circunstância ofende os
princípios da separação e da independência dos
Poderes, tornando o Legislativo e o Judiciário
dependentes do órgão de representação judicial do
Poder Executivo para o exercício de suas
prerrogativas exclusivas.

Segundo a lógica e o bom senso, a autonomia
de cada Poder para praticar seus atos administrativos
próprios implica legitimidade para sustentar em juízo
os direitos e interesses conseqüentes. Do contrário,
poderia o Poder contratar, mas não cobrar o
cumprimento do contrato; poderia nomear, mas não
defender as prerrogativas decorrentes do vínculo. Ou
seja: o Poder seria autônomo para o mais mas não o
seria para o menos. Eis a situação que o presente
projeto de lei procura solucionar.

Sala das Sessões, 2 de setembro de 1999. –
Senador Pedro Simon.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos
termos seguintes:

I – ......................................................................
XXXV – a lei não excluirá da apreciação do

Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;
....................................................................................

LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973
Institui o Código de Processo Civil.

....................................................................................
Art. 12. Serão representados em juízo, ativa

passivamente:
I – a União, os Estados, o Distrito Federal e os

Territórios, por seus procuradores;
II – o Município, por seu Prefeito ou procurador;
III – a massa falida, pelo síndico;
IV – a herança jacente ou vacante, por seu curador;
V – o espóleio, pelo inventariante;
VI – as pessoas jurídicas, por quem os

respectivos estatutos designarem, ou não os
designando, por seus diretores;

VII – as sociedades sem personalidade jurídica,
pela pessoas a quem couber a administração dos
seus bens;

VIII – a pessoa jurídica estrangeira, pelo
gerente, representante ou administrador de sua filial,
agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil
(artigo 88, parágrafo único);

IX – o condomínio, pelo administrador ou pelo
síndico.

§ 1º Quando o inventariante for dativo, todos os
herdeiros e sucessores do falecido serão autores ou
réus nas ações em que o espólio for parte.

§ 2º As sociedades sem personalidade jurídica,
quando demandadas, não poderão opor a
irregularidade de sua constituição.

§ 3º O gerente da filial ou agência presume-se
autorizado, pela pessoa jurídica estrangeira, a
receber citação incialinicial para o processo de
conhecimento, de execução, cautelar e especial.
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 535, DE 1999

Acrescenta dispositivo ao Decreto-Lei
nº 73, de 21 de novembro de 1966, que
dispõe sobre o Sistema Nacional de
Seguros Privados, regula as operações de
seguros e resseguros e dá outras
providências, tornando obrigatório o
seguro contra danos pessoais em eventos
de massa.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 20 do Decreto-Lei nº 73, de 21 de

novembro de 1966, passa a viger acrescido da
seguinte alínea n:

“Art. 20. .................................................
..............................................................
n) danos pessoais causados a

participantes e espectadores de eventos de
massa, em ambientes fechados ou não,
cujo ingresso se deu de forma onerosa."

Art. 2º O Poder Executivo expedirá, no prazo
de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta
lei, as normas de regulamentação do seguro
obrigatório nela previsto.

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

Justificação

A securitização da vida humana no âmbito da
moderna e completa sociedade pós-industrial é um
fato inconteste. Nessa tendência, há aqueles
doutrinadores que enxergam relevantes funções
sociais desempenhadas pelo seguro, como a
liberação de recursos econômicos destinados a repor
as perdas de toda a sociedade.

Move-nos a preocupação com aquelas pessoas
que, no afã da busca do lazer ou da cultura, vêem-se,
não muito raro, surpreendidas por sinistros nos locais
onde se realizam espetáculos teatrais e musicais,
exibições de filmes e tantos outros similares.

Temos a consciência de que o reflexo do
pagamento do prêmio nesse seguro ora criado não
redundará em aumentos significativos nos preços dos
ingressos dos espetáculos, pois a moderna técnica
atuarial permite a prestação desse serviço sem que
isso acarrete um agravo de monta ao espectador.

Diante do exposto, esperamos contar com o
apoio dos nobres pares deste Senado Federal.

Sala das Sessões, 2 de setembro de 1999. –
Senador Lúcio Alcântara.
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LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 73, DE 21 DE
NOVEMBRO DE 1966

Dispõe sobre o Sistema Nacional de
Seguros Privados, regula as operações
de seguros e resseguros e dá outras pro-
vidências.

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

Art. 20. Sem prejuízo do disposto em leis es-
peciais, são obrigatórios os seguros de:

a) danos pessoais a passageiros de
aeronaves comerciais;

b) responsabilidade civil dos proprietários de
veículos automotores de vias terrestre, fluvial,
lacustre e marítima, de aeronaves e dos
transportadores em geral;

c) responsabilidade civil do construtor de
imóveis em zonas urbanas por danos a pessoas ou
coisas;

d) bens dados em garantia de empréstimos ou
financiamentos de instituições financeiras públicas;

e) garantia do cumprimento das obrigações do
incorporador e construtor de imóveis;

f) garantia do pagamento a cargo de mutuário
da construção civil, inclusive obrigação imobiliária;

g) edifícios divididos em unidades autônomas;
h) incêndio e transporte de bens pertencentes a

pessoas jurídicas, situados no País ou nele transportados;
i) crédito rural;
j) crédito à exportação, quando concedido por

instituições financeiras públicas.
....................................................................................

Art. 153. Este Decreto-Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, ficando revogadas expressa-
mente todas as disposições de leis, decretos e regu-
lamentos que dispuserem em sentido contrário.

H.Castello Branco, Presidente da República.
....................................................................................

(À Comissão Assuntos Econômicos,
decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 47, de 1998 (nº
4.708/94, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que dá nova
redação a dispositivo da Lei nº 2.929, de 27
de outubro de 1956, que disciplina o proces-
so de alteração ou retificação de idade dos
oficiais das Forças Armadas e dá outras
providências, tendo

Parecer sob nº 488, de 1999, da Co-
missão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Mozarildo Caval-
canti, favorável, com a Emenda nº 1-CRE,
de redação, que apresenta.

Durante o prazo regimental de cinco dias úteis
em plenário, não foram oferecidas emendas.

Passa-se à discussão em conjunto do projeto e
da emenda em turno único. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação o projeto sem prejuizo da emenda.
As Sras e os Srs. Senadores que o aprovam que-

iram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Votação da Emenda nº 1-CRE, de redação.
As Sras e os Srs. Senadores que a aprovam que-

iram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Comissão Diretora para redação

final.

São os seguintes o projeto e a emenda
aprovados:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 47, DE 1998

(Nº 4.708/94, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)

Dá nova redação a dispositivo da Lei
nº 2.929, de 27 de outubro de 1956, que
disciplina o processo de alteração ou reti-
ficação de idade dos oficiais das Forças
Armadas, e dá outras providências.

O Congresso Nacional:
Art. 1º O § 1º do art. 3º da Lei nº 2.929, de 27 de

outubro de 1956, alterada pela Lei nº 3.507, de 27 de
dezembro de 1958, passa a vigorar com a seguinte
redação:
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“Art. 3º. ..................................................
§ 1º A idade do oficial não poderá ser

alterada ou retificada quando:
I – consignada, por mais de cinco

anos consecutivos, em seus assentamen-
tos militares ou no almanaque do respec-
tivo Ministério, exceto nos casos em que
ficarem patentes os erros administrativos
previstos nas alíneas �� � � � �� �����

����� ���	
��

II – o requerente tiver verificado pra-
ça com idade inferior à que deveria pos-
suir, contrariando a legislação em vigor
na época do alistamento, seleção ou ma-
trícula em escola preparatória ou de for-
mação.

............................................................."
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-

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

EMENDA Nº 1-CRE

Dá nova redação a dispositivos da
Lei nº 2.929, de 27 de outubro de 1956,
que disciplina o processo de alteração ou
retificação de idade dos oficiais das For-
ças Armadas e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 1º do art. 3º da Lei nº 2.929, de 27 de

outubro de 1956, alterada pela Lei nº 3.507, de 27 de
dezembro de 1958, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 3º ..................................................
§ 1º A idade do oficial não poderá ser

alterada ou retificada quando:
a� ���	
���� ��� ��	� �� �	�� ���

�����utivos, em seus assentamentos
militares ou no almanaque da respectiva
Força, exceto nos casos em que ficarem
patentes os erros administrativos previstos
nas alíneas a, b e c do caput deste artigo;

b) o requerente tiver verificado praça
com idade inferior à que deveria possuir,
contrariando a legislação em vigor na época
do alistamento, seleção ou matrícula em
escola preparatória ou de formação.

....................................................."(NR)

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Item 2:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 298, DE 1999

(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do Recurso nº 17, de 1999)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 298, de 1999, de auto-
ria do Senador Antero Paes de Barros, que
estabelece reserva de vagas nas universi-
dades públicas para alunos egressos da
rede pública de ensino, tendo

Parecer favorável, sob nº 449, de
1999, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Gerson Camata.

Ao projeto não foram oferecidas emendas nos
termos regimentais.

Discussão do projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Em votação.
As Sras e os Srs. Senadores que o aprovam que-

iram permanecer sentados.
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para redação

final.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 298, DE 1999

Estabelece reserva de vagas nas
universidades públicas para alunos
egressos da rede pública de ensino.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam as universidades públicas obriga-

das a reservar, anualmente, cinqüenta por cento de
suas vagas para alunos que tenham cursado integral-
mente os ensinos fundamentais e médio em escola
pública.

Parágrafo único. O direito à vaga pressupõe
aprovação no processo seletivo adotado pela univer-
sidade e classificação dentro do percentual acima es-
tabelecido.

Art. 2º O Poder Executivo, por meio de seu ór-
gão competente, regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias, contados a partir de sua vigência.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Item 3:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 118, de 1999 (nº
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783/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo Básico de Coope-
ração Científica, Técnica e Tecnológica, ce-
lebrado entre o Governo da República Fe-
derativa do Brasil e o Governo da Federa-
ção da Rússia, em Brasília, em 21 de no-
vembro de 1997, tendo

Parecer favorável, sob nº 502, 1999,
da Comissão de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional, Relator: Senador Moreira
Mendes.

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

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

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para redação

final.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 118, DE 1999

(Nº 783/99, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo Básico de
Cooperação Científica, Técnica e Tecno-
lógica, celebrado entre o Governo da Re-
pública Federativa do Brasil e o Governo
da Federação da Rússia, em Brasília, em
21 de novembro de 1997.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do acordo Básico

de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica, ce-
lebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da Federação da Rússia, em Bra-
sília, em 21 de novembro de 1997.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re-
sultar revisão do referido Acordo, assim como quais-
quer ajustes complementares que, nos termos do in-
ciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Item 4:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 120, de 1999 (nº
41/99, na Câmara dos Deputados), que

aprova o texto da Emenda ao Estatuto da
Comissão Latino-Americana de Aviação Ci-
vil – CLAC, Resolução A13-1 (Ampliação da
Área Geográfica da CLAC para a Incorpora-
ção de outros Estados da América), decidi-
da na 13ª Assembléia, realizada em Santia-
go do Chile, de 21 a 24 de julho de 1998,
tendo

Parecer favorável, sob nº 504, de
1999, da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, Relator: Senador Gilber-
to Mestrinho.

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

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

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para redação

final.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 120, DE 1999

(Nº 41/99, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto da Emenda ao Esta-
tuto da Comissão Latino-Americana de
Aviação Civil – CLAC, Resolução A13-1
(Ampliação da Área Geográfica da Clac
para a Incorporação de outros Estados
da América), decidida na 13ª Assembléia,
realizada em Santiago do Chile, de 21 a
24 de julho de 1998.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto da Emenda ao

Estatuto da Comissão Latino-Americada de Aviação
Civil – CLAC, Resolução A13-1 (Ampliação da Área
Geográfica da Clac para a Incorporação de outros
Estados da América), decidida na 13ª Assembléia do
referido organismo internacional, realizada em Santi-
ago do Chile, de 21 a 24 de julho de 1998.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos e que possam re-
sultar em revisão do referido texto ora emendado, as-
sim como quaisquer ajustes complementares que,
nos termos do inciso I do art. 49 da Constituição Fe-
deral, acarretem encargos ou compromissos gravo-
sos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Item 5:

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 429, de 1999, de autoria do
Ernandes Amorim, solicitando, nos termos
regimentais, a retirada, em caráter definitivo,
do Projeto de Lei do Senado nº 413, de
1999, de sua autoria, que cria o Conselho
Federal e os Conselhos Regionais de Técni-
cos Industriais e dá outras providências.

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 413, de 1999, vai

definitivamente ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Item 6:

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 433, de 1999, de autoria do Sena-
dor Osmar Dias, solicitando, nos termos re-
gimentais, a tramitação conjunta do Projeto
de Lei do Senado nº 453, de 1999, com os
Projetos de Lei do Senado nºs 63, 97 e 159,
de 1999, que já se encontram apensados,
por versarem sobre as restrições ao uso e à
propaganda de produtos fumígeros, bebidas
alcoólicas, medicamentos e terapias e de-
fensivos agrícolas.

Votação do requerimento em turno único.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto de Lei do Senado nº 453, de 1999,

passa a tramitar em conjunto com os Projetos de
Lei do Senado nºs 63, 97 e 159, de 1999, já aprova-
dos.

A matéria vai às Comissões de Constituição, Ci-
dadania e Justiça, Assuntos Econômicos e Educação
e, posteriormente, à Comissão de Assuntos Sociais,
em decisão terminativa.

O SR. PRESIDENTE(Antonio Carlos Magalhães)
– Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.

Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação final ao Projeto de Lei da Câ-
mara nº47, de 1998, que será lido pelo Sr. 1º Secretá-
rio em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 594, DE 1999
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 47, de 1998 (nº 4.708, de 1994,
na Casa de origem.�

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Lei da Câmara nº 47, de 1998 (nº 4.708,
de 1994, na Casa de origem), que dá nova redação a
dispositivo da Lei nº 2.929, de 27 de outubro de 1956,
que disciplina o processo de alteração ou retificação
de idade dos oficiais das Forças Armadas e dá outras
providências, consolidando a Emenda nº 1-CRE, de
redação, aprovada em Plenário.

Sala de Reuniões da Comissão, 2 de setembro
de 1999. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente –
Geraldo Melo, Relator – Nabor Júnior – Carlos
Patrocínio.

ANEXO AO PARECER Nº 594, DE 1999

Dá nova redação a dispositivos da
Lei nº 2.929, de 27 de outubro de 1956,
que disciplina o processo de alteração ou
retificação de idade dos oficiais das For-
ças Armadas e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 1º do art. 3º da Lei nº 2.929, de 27 de

outubro de 1956, alterada pela Lei nº 3.507, de 27 de
dezembro de 1958, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 3º ..................................................
..............................................................
“§ 1º A idade do oficial não poderá ser

alterada ou retificada quando:”(NR)
“a) consignada, por mais de cinco

anos consecutivos, em seus
assentamentos militares ou no almanaque
da respectiva Força, exceto nos casos em
que ficarem patentes os erros
administrativos previstos nas alíneas a, b
e c do caput deste artigo;”(NR)

b) o requerimento verificado praça
com idade inferior à que deveria possuir,
contrariando a legislação em vigor na época
do alistamento, seleção ou matrícula em
escola preparatória ou de formação."(NR)

.............................................................“

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

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 e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 495, DE 1999

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, re-

queiro a dispensa de publicação, para imediata discus-
são e votação, do Parecer referente à redação final do
Projeto de Lei da Câmara nº 47, de 1998 (nº 4.708/94,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Re-
pública, que dá nova redação a dispositivo da Lei nº
2.929, de 27 de outubro de 1956, que disciplina o pro-
cesso de alteração ou retificação de idade dos oficiais
das Forças Armadas e dá outras providências.

Sala das Sessões 2 de setembro de 1999. –
Senador Mozarildo Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Aprovado o requerimento, passa-se à imedi-
ata apreciação da redação final.

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

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

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.

A matéria vai à sanção.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Dire-
tora oferecendo a redação final ao Projeto de Lei
do Senado nº 298, de 1999, que será lido pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Carlos Patro-
cínio.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 595, DE 1999
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei do
Senado nº 298, de 1999.

A Comissão Diretora apresenta a redação fi-
nal do Projeto de Lei do Senado nº 298, de 1999,
que estabelece reserva de vagas nas universida-
des públicas para alunos egressos da rede pública
de ensino.

Sala de Reuniões da Comissão, 2 de setembro
de 1999. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente –
Nabor Júnior, Relator – Geraldo Melo – Carlos
Patrocínio.

ANEXO AO PARECER Nº 595, DE 1999

Estabelece reserva de vagas nas
universidades públicas para alunos
egressos da rede pública de ensino�

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São as universidades públicas obrigadas a

reservar, anualmente, cinqüenta por cento de suas va-
gas para alunos que tenham cursado integralmente os
ensinos fundamental e médio em escola pública.

Parágrafo único. O direito à vaga pressupõe
aprovação no processo seletivo adotado pela univer-
sidade e classificação dentro do percentual acima es-
tabelecido.

Art. 2º O Poder Executivo, por meio de seu ór-
gão competente, regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias, contado a partir de sua vigência.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

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 e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 496, DE 1999

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno,

requeiro a dispensa de publicação do Parecer, para
imediata discussão e votação da redação final do
Projeto de Lei do Senado nº 298, de 1999, de autoria
do Senador Antero Paes de Barros, que estabelece
reserva de vagas nas universidades públicas para
alunos egressos da rede pública de ensino.

Sala das Sessões, 2 de setembro de 1999. –
Gerson Camata.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Aprovado o requerimento, passa-se à imedi-
ata apreciação da redação final.

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

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

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação final ao Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 118, de 1999, que será lido pelo Sr. 1º Se-
cretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:
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PARECER Nº 596, DE 1999
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 118, de 1999 (nº 783 de
1999, na Câmara dos Deputados��

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 118, de 1999 (nº
783, de 1999, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o texto do Acordo Básico de Cooperação Científi-
ca, Técnica e Tecnológica, celebrado entre o Gover-
no da República Federativa do Brasil e o Governo da
Federação da Rússia, em Brasília, em 21 de novem-
bro de 1997.

Sala de Reuniões da Comissão, 2 de setembro
de 1999. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente –
Geraldo Melo, Relator – Nabor Júnior – Carlos
Patrocínio.

ANEXO AO PARECER Nº 596, DE 1999

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Presidente do Senado Federal, nos ter-
mos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promul-
go o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 1999

Aprova o texto do Acordo Básico de
Cooperação Científica, Técnica e Tecno-
lógica, celebrado entre o Governo da Re-
pública Federativa do Brasil e o Governo
da Federação da Rússia, em Brasília, em
21 de novembro de 1997�

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o texto do Acordo Básico de

Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica, cele-
brado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da Federação da Rússia, em Bra-
sília, em 21 de novembro de 1997.

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re-
sultar em revisão do referido Acordo, assim como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem en-
cargos ou compromissos gravosos ao patrimônio na-
cional.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

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 e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 497, DE 1999

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno,

requeiro a dispensa de publicação, para imediata dis-
cussão e votação, do Parecer referente à redação fi-
nal do Projeto de Decreto Legislativo nº 118, de 1999,
que aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação
Científica, Técnica e Tecnológica, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Go-
verno da Federação da Rússia, em Brasília, em 21 de
novembro de 1997.

Sala das Sessões, 2 de setembro de 1999. –
Casildo Maldaner.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Aprovado o requerimento, passa-se à imedi-
ata apreciação da redação final.

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

discussão.
Em votação a redação final.
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) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação final ao Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 120, de 1999, que será lido pelo Sr. 1º Se-
cretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 597, DE 1999
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 120, de 1999 (nº 41, de
1999, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 120, de 1999 (nº
41, de 1999, na Câmara dos Deputados), que aprova
o texto da Emenda ao Estatuto da Comissão Lati-
no-Americana de Aviação Civil – CLAC. Resolução
A13-I (Ampliação da Área Geográfica da Clac para a
Incorporação de outros Estados da América), decidi-
da na 13ª Assembléia, realizada em Santiago do Chi-
le, de 21 a 24 de julho de 1998.

Sala de Reuniões da Comissão, 2 de setembro
de 1999. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente –
Nabor Júnior, Relator – Geraldo Melo – Carlos
Patrocínio.
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ANEXO AO PARECER Nº 597, DE 1999

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 1999

Aprova o texto da Emenda ao Esta-
tuto da Comissão Latino-Americana de
Aviação Civil – CLAC. Resolução A13-I
(Ampliação da Área Geográfica da Clac
para a Incorporação de outros Estados
da América), decidida na 13ª Assembléia,
realizada em Santiago do Chile, de 21 a
24 de julho de 1998.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o texto da Emenda ao

Estatuto da Comissão Latino Americana de Aviação
Civil – CLAC, Resolução A13-I (Ampliação da Área
Geográfica da Clac para a Incorporação de outros
Estados da América), decidida na 13ª Assembléia do
referido organismo internacional, realizada em
Santiago do Chile, de 21 a 24 de julho de 1998.

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão do referido texto ora emendado,
assim como quaisquer ajustes complementares que,
nos termos do art. 49, I, da Constituição Federal,
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE(Antonio Carlos Magalhães)
– Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 498, DE 1999

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno,

requeiro a dispensa de publicação do parecer, para
imediata discussão e votação da redação final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 120, de 1999 (nº
41/99, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
da Emenda ao Estatuto da Comissão Latino-Americana
de Aviação Civil – CLAC –, Resolução A13-1
(Ampliação da Área Geográfica da CLAC para a
Incorporação de outros Estados da América), decidida
na 13ª Assembléia, realizada em Santiago do Chile, de
21 a 24 de julho de 1998.

Sala das Sessões, 2 de setembro de 1999. –
Gilberto Mestrinho.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Aprovado o requerimento, passa-se à
imediata apreciação da redação final.

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

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

queiram permanecer sentados.(Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

– Sobre a mesa, pareceres que serão lidos pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

São lidos os seguintes:

PARECER Nº 598, DE 1999

Da Comissão de Assuntos
Econômicos sobre o Substitutivo da
Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 32,
de 1996, de autoria do Senador José
Sarney, que institui o Estatuto da
Microempresa e da Empresa de Pequeno
Porte, dispondo sobre o tratamento
jurídico diferenciado, simplificado e
favorecido previsto nos arts. 170 e 179 da
Constituição�

Relator: Senador Bello Parga

I – Relatório

Vem a esta Comissão de Assuntos Econômicos –
CAE – o Substitutivo oferecido pela Câmara dos
Deputados ao projeto de lei em epígrafe.

2 – A proposição original é fruto da larga visão
político-administrativa e da sensibilidade social do
ilustre Senador José Sarney, e, relatada por mim, foi
aprovada no Senado Federal, com emendas, mediante
decisão terminativa desta Comissão, em fins de 1996.

3 – Submetido à Câmara dos Deputados, o
projeto logrou aprovação, na forma final de um
Substitutivo, o qual agora retorna a esta Casa, onde
devem ser analisadas as alterações nele promovidas.

4 – O projeto tem por finalidade instituir o novo
Estatuto das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte, regulamentando o art. 179 da
Constituição Federal, que estabelece:

“Art. 179. A União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios dispensarão às
microempresas e às empresas de pequeno
porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico
diferenciado, visando a incentivá-las pela
simplificação de suas obrigações administrativas,
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tributárias, previdenciárias e creditícias, ou
pela eliminação ou redução destas por meio
de lei.”

5 – O projeto inicialmente aprovado por esta
Casa define microempresa e empresa de pequeno
porte, com base no critério da receita bruta anual da
empresa individual ou da pessoa jurídica; relaciona
diversas empresas que ficam excluídas do regime
da lei; estabelece um registro público especial para
as microempresas e as empresas de pequeno porte;
determina que essas empresas serão isentas de tri-
butos e contribuições previdenciárias a serem esta-
belecidos em legislação específica; simplifica proce-
dimentos relativos a obrigações previdenciárias e
trabalhistas de sua responsabilidade; confere-lhes o
direito a facilidades creditícias, através de linhas es-
peciais de crédito, com condições favorecidas; e es-
tabelece penalidades pelo enquadramento indevido
como microempresa ou empresa de pequeno porte.

6 – Na justificação da proposição, o autor ressalta
a importância das pequenas empresas para a econo-
mia e para o equilíbrio social do País, destacando o fato
de que elas hoje somam 4.000.000 (quatro milhões) de
entidades, responsáveis por 60% (sessenta por cento)
da oferta de emprego, apesar da “falta de estímulo, de
apoio, de incentivo e de atenção do Estado”.

7 – O Substitutivo aprovado pela Câmara dos De-
putados, embora tenha a mesma estrutura do projeto
aprovado no Senado Federal, apresenta uma série de
alterações em relação a este último, assim comentadas
pelo Deputado Custódio Mattos, relator do projeto de-
signado pela Mesa daquela Casa, em substituição à
Comissão de Finanças e Tributação:

“O projeto, na versão dada pelo Substitutivo, ino-
va em vários aspectos da vida das microempresas e
empresas de pequeno porte.

Na definição e enquadramento, são ampliados os
limites de receita bruta para conceituação de micros e
empresas de pequeno porte. Até R$244.000 (duzentos
e quarenta e quatro mil reais) para micros e até R$1.200
(um milhão e duzentos mil reais), para empresas de pe-
queno porte. Simultaneamente, é reduzido o elenco de
situação de exclusões de pequenas empresas que não
podem se enquadrar, em comparação com o regime do
‘Simples’.

Os procedimentos burocráticos para inscrição ini-
cial e registros posteriores das empresas são sensivel-
mente simplificados.

Destaque especial merecem as inovações do
Substitutivo que visam a facilitar o acesso ao crédito
para as microempresas e empresas de pequeno porte.
É sabido que um dos principais entraves ao desenvolvi-

mente dessas empresas é sua falta de acesso ao crédi-
to, principalmente, quando se trata de financiamento de
capital de giro. Assim, o Substitutivo enfatiza esta ques-
tão, obrigando o Poder Executivo de duas formas: em
relação ao setor financeiro privado, terão que ser esta-
belecidos mecanismos fiscais e financeiros de estímulo
às instituições financeiras, no sentido de que mante-
nham linhas de crédito específicas para as microempre-
sas e empresas de pequeno porte. Uma das possibili-
dades que se tem em mente, no caso, é de que o Exe-
cutivo, ao reduzir a proporção de depósitos bancários
sujeitos ao depósito compulsório, poderia condicionar
parte da liberação à aplicação em micros e pequenas
empresas. Em relação às instituições financeiras públi-
cas, o art. 15 do Substitutivo as obriga a manter linhas
de crédito específicas para as empresas de que trata o
projeto, condicionando, ao mesmo tempo, a transpa-
rência dessas linhas, já que os bancos públicos terão
que explicitar valores e condições, nos seus documen-
tos de planejamento e publicar relatórios semestrais,
dando conta dos resultados alcançados, com respecti-
va análise.

Vale ressaltar também outra inovação importante,
constante do art. 16, que determina que as instituições
públicas de crédito, na sua atuação junto a microempre-
sas e empresas de pequeno porte, articulem programas
de financiamento, com mecanismos de treinamento,
desenvolvimento gerencial e capacitação tecnológica.
Procura-se, aqui generalizar uma experiência que tem
sido muito bem-sucedida nas operações do Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais, que condiciona a
concessão de financiamento à participação em progra-
mas de treinamento gerencial do Sebrae.

Ainda dentro do objetivo de facilitar o acesso ao
crédito, o Substitutivo, no seu art. 18, flexibiliza as condi-
ções para a formação de cooperativas de crédito pelas
microempresas e empresas de pequeno porte. Outra
inovação a se destacar é a criação de uma nova institui-
ção no direito comercial brasileiro – a sociedade de ga-
rantia solidária – cuja regulamentação visa a atenuar
outro grande obstáculo ao acesso ao crédito pelas pe-
quenas empresas, qual seja a dificuldade de oferecer
as garantias usualmente exigidas pelos bancos. A cria-
ção e regulamentação desse instituto foi incluída, no
Substitutivo, a partir de projeto de lei concebido pelo De-
putado Antônio Kandir, incorporado ao Substitutivo com
seu assentimento.

Enfatizando a necessidade de desenvolvimento
empresarial, como forma de aumentar a competitivida-
de, o Substitutivo prescreve um conjunto de normas
para facilitar o acesso das empresas a recursos para
aperfeiçoamento tecnológico, vinculando-se, entre ou-
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tras providências, 20% dos recursos federais, aplicados
na área, ao segmento das microempresas e empresas
de pequeno porte.

O Substitutivo estabelece também prioridade e
tratamento diferenciado a essas empresas em duas
áreas importantes: nas exportações e nas compras go-
vernamentais.

No campo das disposições finais, é de se desta-
car a admissão das microempresas, como parte legíti-
ma para proporem ação no Juizado Especial, hoje res-
trito às empresas físicas e na simplificação e diminuição
de custos de protestos de títulos para as microempre-
sas e empresas de pequeno porte.

Por último, saliente-se a preocupação de que as
inovações do projeto, muitas dependentes de regula-
mentação ou de atos administrativos, sejam realmente
levadas à prática. Neste sentido, o Poder Executivo fica
obrigado a regulamentar a lei, em noventa dias. Adicio-
nalmente, ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior é dada a incumbência de zelar pela
efetiva implantação das normas prescritas no projeto,
criando-se, para tal, na estrutura do Ministério, o Fórum
Permanente da Microempresa e da Empresa de Pe-
queno Porte, com participação dos órgãos federais
competentes e das entidades vinculadas ao setor."

É o relatório.

II – Análise da matéria

8 – Já nos pronunciamos – na qualidade de rela-
tor, por ocasião da primeira passagem do projeto de lei
em análise por esta Comissão – sobre a importância
econômica e social das pequenas empresas para o
País, a ponto de o constituinte de 1988 ter determinado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municí-
pios dispensarem não só às microempresas, mas tam-
bém às empresas de pequeno porte, tratamento jurídico
diferenciado, de forma a incentivá-las através da simpli-
ficação, eliminação ou redução de suas obrigações ad-
ministrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias
(art. 179 da Constituição Federal).

9 – No que diz respeito ao referido tratamento dife-
renciado a essas empresas, especificamente no campo
tributário, já está me vigor a Lei nº 9.317, de 5 de dezem-
bro de 1996, que “Dispõe sobre o regime tributário das
microempresas e das empresas de pequeno porte, insti-
tui o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte – SIMPLES –, e dá outras providências”.

10 – O projeto em análise vem complementar a
referida lei, de forma a cumprir, no âmbito da União, o
mandamento constitucional retrotranscrito, na sua tota-
lidade, conferindo aos microempresários e aos empre-
sários de pequeno porte o mencionado tratamento es-
pecial nos demais campos, a saber: administrativo, pre-
videnciário e creditício.

11 – Não restam dúvidas de que o meritório proje-
to de feliz iniciativa do Senador José Sarney, contendo
21 emendas do relator, foi enriquecido pelas contribui-
ções que lhe foram oferecidas pela Câmara dos Depu-
tados, onde, conforme salientou o já citado Deputado
Custódio Mattos, inúmeras entidades particaparam das
discussões, entre as quais cita a Frente Parlamentar de
Apoio à Microempresa, a Subcomissão da Microempre-
sa da Comissão de Economia, através de seus presi-
dentes, Deputados Augusto Nardes e Gerson Gabrielli,
o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, através da coordenação da Secretaria de Polí-
tica Industrial, com a participação da Secretaria de Tec-
nologia Industrial, Secretaria de Comércio e Serviços,
DNRC, Inmetro, BNDES, Ministério do Orçamento e
Gestão, Ministério da Fazenda, Banco Central, Secre-
taria da Receita Federal, Banco do Brasil, Caixa Econô-
mica Federal, Ministério da Ciência e Tecnologia, Finep,
Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério da Previ-
dência e Assistência Social, Comunidade Solidária,
Casa Civil e Secretaria-Geral da Presidência da Repú-
blica, o Sebrae, a CNI, a CNA, a CNC, a CNDL, a
CACB, a Febraban, a Fenaseg, o IRB, a ABNT e institu-
ições de representação das micros e pequenas empre-
sas de todo o País.

12 – Urge proporcionar às pequenas empresas
condições para sua criação e funcionamento, especial-
mente no momento em que vivemos, em que a necessi-
dade de geração de empregos e de produção constitu-
em prioridades nacionais.

III – Voto

Pelos motivos expostos, somos favoráveis à apro-
vação do Projeto de Lei do Senado nº 32, de 1996, na
forma do Substitutivo oferecido pela Câmara dos Depu-
tados, para o qual pedimos o indispensável apoio dos
Srs. e Srªs Senadores.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 1999. –
�ey Suassuna, Presidente – Belo Parga, Relator –
Edison Lobão – José Roberto Arruda – José
Eduardo Dutra – Luiz Otávio – Agnelo Alves –
José Alencar – Pedro Simon – Paulo Souto –
Roberto Saturnino – Freitas Neto – José Fogaça –
Eduardo Suplicy – Paulo Hartung.

PARECER Nº 599, DE 1999

Da Comissão de Assuntos
Econômicos, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 12, de 1999, de autoria do
Senador Luiz Estevão, que transfere os
recursos previstos no art. 159, I, c, da
Constituição para a gestão do Banco de
Brasília, BRB, e dá outras providências.

Relator: Senador José Fogaça

�������� �			 
�
�� � ���
� ����
� ��	



I – Relatório

Trata-se do Projeto de Lei do Senado nº 12, de
1999, apresentado pelo Senador Luiz Estevão com o
objetivo de transferir para o Banco de Brasília – BRB – a
administração do Fundo Constitucional de Financia-
mento do Centro-Oeste – FCO –, na área de abrangên-
cia do Distrito Federal, permanecendo o Banco do Bra-
sil responsável pela gestão do FCO relativa aos demais
estados da região.

Com esse intuito, o projeto altera o art. 16 da Lei
nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, que regulamenta
o art. 159, I,c, da Constituição Federal e institui os Fun-
dos Constitucionais de Financiamento do Norte – FNO
–, do Nordeste – FNE – e do Centro-Oeste – FCO.

De acordo com a proposta, o caput do art. 16 da
Lei nº7.827/89, que estabelece que os Bancos da Ama-
zônia S.A – BASA –, o Banco do Nordeste do Brasil
S.A. – BNB – e o Banco do Brasil S.A. – BB – são, res-
pectivamente, os administradores do FNO, do FNE e do
FCO, é alterado, e passa a dispor que o FCO será ad-
ministrado pelo Banco do Brasil S.A. “na área de abran-
gência dos Estados de Mato Grosso, de Mato Grosso
do Sul, e de Goiás, e pelo Banco de Brasília – BRB –, na
área de abrangência do Distrito Federal”. O projeto modifi-
ca também o § 1º do art. 16, que prevê a transferência da
administração do FCO do Banco do Brasil S.A. para o
Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste, após sua
instalação e entrada em funcionamento, conforme esta-
belece o art. 34, § 11, do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias, para introduzir a menção ao BRB.

Na justificação, o autor da proposta ressalta que a
Constituição Federal atribuiu a gestão desses fundos a
“instituições financeiras de caráter regional” (CF, art.
159, I, c), sem determinar, como o fez a Lei nº 7.827/89,
que essas fossem “instituições financeiras federais de
caráter regional”.

Argumenta, também, que o Banco de Brasília
cresceu muito desde a data de criação desses fundos
constitucionais, tanto em termos de capital, como em
número de agências e de clientes, tornando-se, no pre-
sente, o agente financeiro mais habilitado para avaliar
os financiamentos pleiteados no DF em consonância
com as peculiaridades locais.

O autor da propositura considera que a participa-
ção do BRB contribuirá para a regionalização de gestão
dos recursos do FCO e não interferirá na operação do
fundo pelo Banco do Brasil no que respeita aos demais
estados da região Centro-Oeste.

É o relatório.

II – Voto

A proposta para que o Banco de Brasília – BRB –
venha a partilhar com o Banco do Brasil da aplicação

dos recursos do FCO afigura-se pertinente, tendo em
vista o longo período de atuação desse banco no Distri-
to Federal, permitindo-lhe acumular valioso conheci-
mento e experiência sobre as condições e a economia
locais. Ademais, dados constantes do Relatório Anual
do FCO, de 1998, mostram que os recursos do FCO
aplicados na região Centro-Oeste apresentaram cresci-
mento de 29% em relação a 1997, e que o DF participou
em apenas cerca de 1,5% do total das aplicações. Em
que pesem as razões circunstanciais apresentadas no
Relatório, pode-se prenunciar que a participação do
BRB poderá reverter esse quadro, aprimorando o fo-
mento e a operacionalização dos financiamentos no
âmbito do Distrito Federal.

No entanto, para tal, o caminho mais adequado
não seria o da co-gestão do FCO pelo BB e pelo BRB,
nos termos propostos no projeto, uma vez que essa al-
ternativa vai de encontro à diretriz fundamental de atua-
ção desses fundos, que é a perspectiva do desenvolvi-
mento regional, propugnada na Carta Magna e con-
substanciada na Lei nº 7.827/89.

Note-se, ademais, que a composição dos Conse-
lhos Deliberativos das Superintendências de Desenvol-
vimento, que compartilham com as instituições financei-
ras a administração dos fundos, visa a garantir ampla
representatividade nessa gestão, mediante a participa-
ção de membros de ministérios federais, federações re-
gionais e representantes estaduais. Tais características
tornam inviável a reprodução desse conselho em nível
estadual.

Entendemos, assim, que o propósito original do
projeto de lei será atingido por meio de dispositivo que
designe o Banco de Brasília como agente financeiro do
FCO para a área do Distrito Federal, mediante inclu-
são de parágrafo no art. 16 da Lei nº 7.827/89, sem in-
correr nos óbices que poderiam ser criados para a
co-administração do FCO por duas instituições finan-
ceiras. Saliente-se que essa hipótese está prevista no
art. 9º da Lei nº 7.827/89, in verbis: “A critério das insti-
tuições financeiras federais de caráter regional, pode-
rão ser repassados recursos dos Fundos Constitucio-
nais de Financiamento do Norte, Nordeste e Cen-
tro-Oeste a bancos estaduais com capacidade técnica
comprovada e com estrutura operacional e administra-
tiva aptas a realizar...”

Apontamos também a necessidade de alteração
da ementa do projeto, visto que se trata de modificação
da Lei nº 7.827/89, e não de dispositivo da Constituição
Federal.

Em face do exposto, somos pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 12, de 1999, na forma da
seguinte
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EMENDA Nº 1-CAE

Altera o art. 16, da Lei nº 7.827, de 27
de setembro de 1989, que “Regulamenta o
art. 159, inciso I, alínea c, da Constituição
Federal, institui o Fundo Constitucional de
Financiamento do Norte – FNO, o Fundo
Constitucional de Financiamento do
Nordeste – FNE, e o Fundo Constitucional
de Financiamento do Centro-Oeste – FCO,
e dá outras providências”.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Acrescente-se ao art. 16 da Lei nº 7.827,
de 27 de setembro de 1989, o seguinte § 1º, renume-
rando-se os demais:

Art. 16....................................................

..............................................................
§ 1º O Banco de Brasília – BRB, será o

agente financeiro credenciado pelo Banco do
Brasil S.A. para aplicação dos recursos do
FCO na área do Distrito Federal, nos termos
do art. 9º desta lei e na forma a ser acordada
entre as partes. (NR)

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

Sala da Comissão, 31 de agosto de 1999. – Ney
Suassuna, Presidente – José Fogaça, Relator – Lúdio
Coelho – Agnelo Alves – Luiz Otávio – Bernardo Ca-
bral – Bello Parga – Paulo Hartung – Gilberto Mestri-
nho – Roberto Saturnino – Paulo Souto – Eduardo
Suplicy – Pedro Simon – Eduardo Siqueira Campos
– Pedro Piva – José Alencar.
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COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS

TEXTO FINAL OFERECIDO PELA CAE   AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 12, DE 1999

Altera o art. 16, da Lei nº 7.827, de
27 de setembro de 1989, que
“Regulamenta o art. 159, inciso I, alínea
c, da Constituição Federal, institui o
Fundo Constitucional de Financiamento
do Norte – FNO –, o Fundo
Constitucional de Financiamento do
Nordeste – FNE – e o Fundo
Constitucional de Financiamento do
Centro-Oeste – FCO –, e dá outras
providências”.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescente-se ao art. 16 da Lei nº 7.827,

de 27 de setembro de 1989, o seguinte § 1º,
renumerando-se os demais:

Art. 16. .................................................
..............................................................

§ 1º O Banco de Brasília – BRB – será o agente
financeiro credenciado pelo Banco do Brasil S.A. para
aplicação dos recursos do FCO na área do Distrito
Federal, nos termos do art. 9º desta lei e na forma a
ser acordada entre as partes. (NR)

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

Sala da Comissão, Ney Suassuna, Presidente,
José Fogaça, Relator.

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

....................................................................................
Art. 34. O sistema tributário nacional entrará em

vigor a partir do primeiro dia do quinto mês seguinte
ao da promulgação da Constituição, mantido, até
então, o da Constituição de 1967, com a redação
dada pela Emenda nº 1, de 1969, e pelas posteriores.

§ 1º Entrarão em vigor com a promulgação da
Constituição os arts. 148, 149, 150, 154, I, 156, III, e
159, I, c, revogadas as disposições em contrário da
Constituição de 1967 e das emendas que a
modificaram, especialmente de seu art. 25, III.

§ 2º O Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal e o Fundo de Participação dos
Municípios obedecerão às seguintes determinações:

I – a partir da promulgação da Constituição, os
percentuais serão, respectivamente, de dezoito por
cento e de vinte por cento, calculados sobre o
produto da arrecadação dos impostos referidos no
art. 153, III e IV, mantidos os atuais critérios de rateio
até a entrada em vigor da lei complementar a que se
refere o art. 161, II;

II – o percentual relativo ao Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal será
acrescido de um ponto percentual no exercício

financeiro de 1989 e, a partir de 1990, inclusive, à
razão de meio ponto por exercício, até 1992,
inclusive, atingindo em 1993 o percentual
estabelecido no art. 159, I, ��

��� � o percentual relativo ao Fundo de
Participação dos Municípios, a partir de 1989, inclusive,
será elevado à razão de meio ponto percentual por
exercício financeiro, até atingir o estabelecido no art.
159, I, b.

§ 3º Promulgada a Constituição, a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
editar as leis necessárias à aplicação do sistema
tributário nacional nela previsto.

§ 4º As leis editadas nos termos do parágrafo
anterior produzirão efeitos a partir da entrada em
vigor do sistema tributário nacional previsto na
Constituição.

§ 5º Vigente o novo sistema tributário nacional,
fica assegurada a aplicação da legislação anterior, no
que não seja incompatível com ele e com a legislação
referida nos §§ 3º e 4º.

§ 6º Até 31 de dezembro de 1989, o disposto no
art. 150, III, b, não se aplica aos impostos de que
tratam os arts. 155, I, a e b, e 156, II e III, que podem
ser cobrados trinta dias após a publicação da lei que
os tenha instituído ou aumentado.

§ 7º Até que sejam fixadas em lei
complementar, as alíquotas máximas do imposto
municipal sobre vendas a varejo de combustíveis
líquidos e gasosos não excederão a três por cento.

§ 8º Se, no prazo de sessenta dias contados da
promulgação da Constituição, não for editada a lei
complementar necessária à instituição do imposto de
que trata o art. 155, I, b, os Estados e o Distrito Federal,
mediante convênio celebrado nos termos da Lei
Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, fixarão
normas par� regular provisoriamente a matéria.
....................................................................................

§ 9º Até que lei complementar disponha sobre a
matéria, as empresas distribuidoras de energia
elétrica, na condição de contribuintes ou de
substitutos tributários, serão as responsáveis, por
ocasião da saída do produto de seus
estabelecimentos, ainda que destinado a outra
unidade da Federação, pelo pagamento do imposto
sobre operações relativas à circulação de
mercadorias incidente sobre energia elétrica, desde a
produção ou importação até a última operação,
calculado o imposto sobre o preço então praticado na
operação final e assegurado seu recolhimento ao
Estado ou ao Distrito Federal conforme o local onde
deva ocorrer essa operação.

§ 10. Enquanto não entrar em vigor a lei prevista
no art. 159, I, c, cuja promulgação se fará até 31 de
dezembro de 1989, é assegurada aplicação dos
recursos previstos naquele dispositivo da seguinte
maneira:
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I – seis décimos por cento na região Norte, atra-
vés do Banco da Amazônia S.A.;

II – um inteiro e oito décimos por cento na região
Nordeste, através do Banco do Nordeste do Brasil
S.A.;

III – seis décimos por cento na região
Centro-Oeste, através do Banco do Brasil S.A.

§ 11. Fica criado, nos termos da lei, o Banco de
Desenvolvimento do Centro-Oeste, para dar
cumprimento, na referida região, ao que determinam
os arts. 159, I, c, e 192, § 2º, da Constituição.

§ 12. A urgência prevista no art. 148, II, não
prejudica a cobrança do empréstimo compulsório
instituído, em benefício das Centrais Elétrica
Brasileiras S.A. (ELETROBRÁS), pela Lei nº 4.156,
de 28 de novembro de 1962, com as alterações
posteriores.
....................................................................................

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

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

LEI Nº. 7.827, DE 27 DE SETEMBRO DE 1989

Regulamenta o artigo 159, inciso I,
alínea c, da Constituição Federal, institui
o Fundo Constitucional de
Financiamento do Norte – FNO –, o
Fundo Constitucional de Financiamento
do Nordeste – FNE – e o Fundo
Constitucional de Financiamento do
Centro-Oeste – FCO –, e dá outras
providências.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
exercício do cargo de Presidente da República.

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................

Art. 9º A critério das instituições financeiras
federais de caráter regional poderão ser repassados
recursos dos Fundos Constitucionais de
Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste a
bancos estaduais com capacidade técnica
comprovada e com estrutura operacional e
administrativa aptas a realizar, em segurança e no
estrito cumprimento das diretrizes e normas
estabelecidas, programas de crédito especificamente
criados com essa finalidade.
....................................................................................

PARECER Nº 600, DE 1999

Da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 180, de 1999, de autoria
do Senador José Agripino, que altera a
redação dos arts. 41 e 48 da Lei nº

9.096/95 e do § 1º do art. 47 da Lei nº
9.504/97, revoga o art. 57 da Lei 9.096/95
e dá outras providências, a fim de vedar
o acesso aos recursos do fundo
partidário e ao tempo de rádio e televisão
aos partidos que não tenham caráter
nacional.

Relator: Senador Edison Lobão

I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado nº 180, de 1999, de
autoria do Senador José Agripino, altera a redação
dos arts. 41 e 48 da Lei nº 9.096, de 1995,
restringindo o acesso aos recursos do fundo
partidário (art. 41) e ao tempo de rádio e televisão (art.
48) apenas aos partidos que cumprirem os requisitos
do art. 13 daquela lei. O art. 13 determina que terá
direito a funcionamento parlamentar, em todas as
Casas Legislativas para as quais tenha elegido
representante, o partido que, em cada eleição para a
Câmara dos Deputados, alcance o apoio de, no
mínimo, cinco por cento dos votos apurados, não
computados os brancos e os nulos, distribuídos em,
pelo menos, um terço dos Estados, com um mínimo
de dois por cento do total de cada um deles.

Com a revogação do art. 57 da Lei dos Partidos
Políticos, extingue-se o prazo de transição para
aplicação do disposto no art. 13, quanto ao
funcionamento parlamentar de partido político e
quanto às regras de distribuição de recursos do fundo
partidário e de acesso a rádio e televisão. Tal prazo
abrange o período entre o início de 1999 (“início da
próxima Legislatura”) e a proclamação dos
resultados da eleição de 2006 para a Câmara dos
Deputados (“proclamação dos resultados da
segunda eleição geral subseqüente para a Câmara
dos Deputados”). Assim, a revogação do art. 57
resulta, na prática, na imediata entrada em vigor na
norma do art. 13, quanto aos requisitos para
distribuição dos recursos do fundo partidário e do
acesso ao rádio e à televisão.

O projeto recupera, na íntegra, os termos da
proposição apresentada pela Comissão Temporária
Interna destinada a estudar a reforma
político-partidária, que funcionou no Senado no
período de 1995 a 1998. Além disso, também altera
o § 2º do art. 47 da Lei nº 9.504, de 1997,
determinando que terão acesso aos horários de
propaganda de cada eleição os partidos e coligações
que preencham os requisitos do art. 13 da Lei nº
9.096, de 1995.

II – Voto

A Constituição Federal estabelece, no art. 17, §
3º, que os partidos políticos têm direito a recursos do
fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão,
na forma da lei. A expressão “têm direito” garante a
todos os partidos alguma parcela de recursos e
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algum acesso gratuito ao rádio e à televisão, não
podendo, portanto, ser entendida como direito
algum. Cabe à lei ordinária apenas estabelecer os
critérios para o exercício desse direito, jamais
extingui-lo totalmente, sob pena de o legislador
ordinário invadir a competência do legislador
constitucional.

Tal entendimento ressalta a inadequação dos
arts. 1º e 2º do projeto ao texto constitucional, pois
extinguem totalmente o direito dos pequenos partidos
aos recursos do fundo partidário e ao acesso gratuito
ao rádio e à televisão. Desse modo, para que o
projeto possa continuar tramitando, faz-se necessário
a supressão desses dois dispositivos.

Todavia, essa supressão não afeta o art. 3º da
proposição, que revoga o art. 57 da Lei nº 9.096, de
1995. Mantido esse dispositivo, o art. 13 da referida
lei passa a ter validade imediata, restringindo as
condições de funcionamento parlamentar dos
partidos políticos apenas aos que, em cada eleição
para a Câmara dos Deputados, obtenham o apoio de,
no mínimo, cinco por cento dos votos apurados, não
computados os em branco e os nulos, distribuídos em
pelo menos um terço dos Estados, com um mínimo
de dois por cento do total de cada um deles.

A revogação do art. 57, sem alteração do art. 41,
também repercute nas regras de distribuição de
recursos do fundo partidário. Assim, esses recursos
serão distribuídos aos partidos na proporção
estabelecida nos incisos I e II do art. 41, ou seja, um
por cento em partes iguais aos partidos que tenham
seus estatutos registrados no Superior Tribunal
Eleitoral e noventa e nove por cento aos partidos que
tenham preenchido as condições do art. 13, na
proporção dos votos obtidos na última eleição geral
para a Câmara dos Deputados.

Emenda aditiva do Senador Antônio Carlos
Valadares ao projeto (Emenda nº 4) acrescenta cinco
parágrafos ao art. 13 da Lei nº 9.096, de 1995,
permitindo a reunião dos partidos em federação.
Determina ainda que a federação atuará
nacionalmente, inclusive na atividade parlamentar,
como se fosse uma única agremiação partidária, com
a garantia da preservação da identidade e da
autonomia dos partidos que a integrarem. Dispõe
também que, a partir das eleições gerais de 2002, a
Federação de Partidos Políticos deverá atender, no
seu conjunto, para seu funcionamento legal às
exigências do caput do art. 13.

A emenda representa uma alternativa de
funcionamento e preservação das siglas partidárias
que, embora não tenham atingido o desempenho
exigido no art. 13, encontrem, com outras
agremiações, afinidades ideológicas e programáticas
que justifiquem a sua união. Por essa razão,
considero-a justa e oportuna, motivo pelo qual
proponho a sua aceitação. Ressalte-se ainda, por
oportuno, que no caso de desligamento de um ou

mais partidos, a Federação só continuará existindo
mediante a permanência de no mínimo dois partidos,
desde que, em conjunto, atendam às exigências do
caput do art. 13.

Outra emenda, do mesmo Senador (Emenda nº
5), propõe que se faculte aos partidos políticos a
celebração de coligações para vereador, apenas nas
eleições municipais do ano 2000. Sua apresentação
funda-se no receio de que o projeto que proíbe a
coligação em eleições proporcionais (PLS nº 178/99,
em exame nesta Casa, em regime de urgência) seja
aprovado a tempo de se aplicar às próximas eleições
municipais. Não posso deixar de considerar seus
aspectos regimentais. Refiro-me, no caso particular,
no art. 230, inciso I, do Regimento Interno do Senado
Federal, que determina a inadmissibilidade de
emenda sem relação com a matéria da disposição
que se pretenda emendar.

Como destaquei anteriormente, a emenda de nº
5, que estabelece uma exceção à nova regra de
funcionamento das coligações, não guarda relação
com o texto do PLS nº 180/99, pois este trata,
basicamente, de regras de funcionamento
parlamentar dos partidos, conhecidos também como
cláusulas de barreira. Deste modo, voto pela rejeição
da Emenda nº 5.

As emendas de redação (Emenda CCJ de nºs 1,
2 e 3), que ofereci anteriormente ao projeto, ficam
prejudicadas, em razão da aceitação da emenda de
nº 4, do Senador Antonio Carlos Valadares, nos
termos de substitutivo que submeto ao exame desta
comissão.

Importa ressaltar, finalmente, a necessidade de
se reparar uma inconstitucionalidade da Lei Eleitoral,
pois ela veda, em seu art. 47, § 2º, que partidos sem
representação na Câmara dos Deputados tenham
direito ao horário gratuito, no rádio e na televisão,
durante a campanha eleitoral. Tal
inconstitucionalidade foi superada pelo Tribunal
Superior Eleitoral. Com efeito, no uso das atribuições
que lhe conferem o art. 23, IX do Código Eleitoral e o
art. 105 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, o
TSE resolveu que o TSE e os Tribunais Regionais
Eleitorais distribuirão os horários reservados à
propaganda de cada eleição entre os partidos e
coligações que tenham candidato, observados os
seguintes critérios (CF art. 17, § 3º, Lei nº 9.504/97,
art. 47, § 2º, I e II; Acórdão nº 8.427, de 30-10-86):

I – um terço, igualmente;
II – dois terços, proporcionalmente ao número

de representantes na Câmara dos Deputados,
considerado, no caso de coligação, o resultado da
soma do número de representantes de todos os
partidos que a integram. (Resolução TSE nº 20.106,
de 4-3-98, art. 19). O artigo alonga-se em
detalhamentos que não interessam, no momento, ao
assunto em discussão, motivo pelo qual não foi citado
na íntegra.
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Assim, se o TSE rejeita, por inconstitucional e
injusto, o § 2º do art. 47 da Lei nº 9.504/97, é mister
que se aproveite este momento, em que o referido ar-
tigo se encontra em discussão, para corrigir essa dis-
paridade. Desta forma, diferentemente do estabeleci-
do na citada resolução do TSE, proponho que um dé-
cimo do tempo total da propaganda eleitoral gratuita
seja distribuído, igualmente, entre todos os partidos
que apresentarem candidatos às eleições devendo
os demais nove décimos desse tempo ser destinados
à propaganda eleitoral dos partidos com representa-
ção na Câmara dos Deputados, proporcionalmente
ao tamanho de suas bancadas.

À vista dessas considerações, retiro as emen-
das de nºs 1, 2 e 3, rejeito a Emenda nº 5 (com base
no disposto no art. 230, I do RISF) e voto favoravel-
mente ao projeto, com a supressão do seu art. 1º e al-
teração do art. 2º acolhendo a emenda do ilustre Se-
nador Antônio Carlos Valadares (Emenda nº 4), nos
termos do substitutivo que apresento a seguir.

EMENDA Nº 1 – CCJ
(Substitutivo)

Acrescenta parágrafos ao art. 13 da
Lei nº 9.096,de 19 de setembro de 1995,
de modo a permitir a criação da Federa-
ção de Partidos Políticos, revoga o art.
57, para permitir a vigência imediata do
art. 13 da referida lei, e altera a redação
do § 2º do art. 47 da Lei nº 9.504, de 30 de
setembro de 1997.

O Congresso Nacional decreta,
Art. 1º O art. 13 da Lei nº 9.096, de 19 de setem-

bro de 1995, passa a viger acrescido dos seguintes
parágrafos:

“Art. 13. ................................................
§ 1º Os partidos políticos poderão reu-

nir-se em Federação, a qual, após a sua
constituição e respectivo registro perante o
Tribunal Superior Eleitoral, atuará nacional-
mente, inclusive na atividade parlamentar,
como se fosse uma única agremiação parti-
dária, com a garantia da preservação da
identidade e da autonomia dos partidos que
a integrarem.

§ 2º A Federação de Partidos Políticos
deverá atender, no seu conjunto, como re-
quisito para o seu funcionamento legal, às
exigências do ����� ����� �����	
 � ������
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§ 3º Os partidos políticos que preten-
derem reunir-se em Federação obedecerão
às seguintes normas:

I – só poderão integrar a Federação os
partidos que possuírem registro definitivo no
Tribunal Superior Eleitoral;

II – nenhuma Federação poderá ser
constituída nos três meses anteriores à data
das eleições nacionais, e os partidos que a
integrarem deverão permanecer a ela filia-
dos no mínimo por quatro anos, a contar do
ato de sua criação.

§ 4º Na hipótese de desligamento de
um ou mais partidos, a Federação
continuará em funcionamento, desde que
nela permaneçam dois ou mais partidos
que, em conjunto, preencham os requisitos
do caput deste artigo.

§ 5º O pedido de registro da Federa-
ção de Partidos deverá ser encaminhado ao
Tribunal Superior Eleitoral, acompanhado
dos seguintes documentos:

I – cópia da resolução tomada pela
maioria absoluta dos votos dos órgãos de
deliberação nacional de cada um dos parti-
dos integrantes da Federação;

II – cópia do programa e estatuto co-
muns da Federação constituída;

III – ata da eleição do órgão de direção
nacional da Federação."

Art. 2º O § 2º do art. 47 da Lei nº 9.504/97 pas-
sa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 47. ................................................
..............................................................
§ 2º Os horários reservados à propa-

ganda de cada eleição, nos termos do pará-
grafo anterior, serão distribuídos entre todos
os partidos que tenham candidato, da se-
guinte forma: (NR)

I – um décimo, igualitariamente; (NR)
II – nove décimos, proporcionalmente

ao número de representantes na Câmara
dos Deputados." (NR)

Art. 3º Fica revogado o art. 57 da Lei nº 9.096,
de 19 de setembro de 1995.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala da Comissão, 25 de agosto de 1999. Ma-
ria dos Carmo Alves, Roberto Requião, Roberto
Freire, Álvaro Dias, Djalma Bessa, José Eduardo
Dutra, Sérgio Machado, Romero Juca, Belo Par-
ga, Jáder Barbalho, Amir Lando, Antonio Carlos
Valadares, Lúcio Alcântara, Jefferson Péres.
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TEXTO FINAL
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA AO PROJETO DE LEI DO SENADO

Nº 180, DE 1999

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 180, DE 1999

Acrescenta parágrafo ao art. 13 da
Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995,
de modo a permitir a criação de
Federação de Partidos Políticos, revoga
o art. 57, para permitir a vigência
imediata do art. 13 da referida lei, e altera
a redação do § 2º do art. 47 da Lei nº
9.504, de 30 de setembro de 1997.

O Congresso Nacional decreta,

Art. 1º O art. 13 da Lei nº 9.096, de 19 de
setembro de 1995, passa a viger acrescido dos
seguintes parágrafos:

“Art. 13. ................................................
§ 1º Os partidos políticos poderão

reunir-se em Federação, a qual, após a sua
constituição e respectivo registro perante o
Tribunal Superior Eleitoral, atuará
nacionalmente, inclusive na atividade
parlamentar, como se fosse uma única
agremiação partidária, com a garantia da
preservação da identidade e da autonomia
dos partidos que a integrarem.

§ 2º A Federação de Partidos Políticos
deverá atender, no seu conjunto, como
requisito para o seu funcionamento legal, às
exigências do caput deste artigo, a partir
das eleições gerais de 2002.

§ 3º Os partidos políticos que
pretenderem reunir-se em Federação
obedecerão às seguintes normas:

I – só poderão integrar a Federação os
partidos que possuírem registro definitivo no
Tribunal Superior Eleitoral;

II – nenhuma Federação poderá ser
constituída nos três meses anteriores à data
das eleições nacionais, e os partidos que a
integrarem deverão permanecerem a ela
filiados no mínimo por quatro anos, a contar
do ato de sua criação.

§ 4º Na hipótese de desligamento de
um ou mais partidos, a Federação
continuará em funcionamento, desde que
nela permaneçam dois ou mais partidos
que, em conjunto, preencham os requisitos
do caput deste artigo.

§ 5º O pedido de registro da
Federação de Partidos deverá ser
encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral,
acompanhado dos seguintes documentos:

I – cópia da resolução tomada pela
maioria absoluta dos votos dos órgãos de
deliberação nacional de cada um dos
partidos integrantes da Federação;

II – cópia do programa e estatuto
comuns da Federação constituída;

III – ata da eleição do órgão de direção
nacional da Federação."

Art. 2º O § 2º do art. 47 da Lei nº 9.504/97
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 47. ................................................
..............................................................
§ 2º Os horários reservados à

propaganda de cada eleição, nos termos do
parágrafo anterior, serão distribuídos entre
todos os partidos que tenham candidato, da
seguinte forma: (NR)

I – um décimo, igualitariamente. (NR)
II – nove décimos, proporcionalment e

ao número de representantes na Câmara
dos Deputados."(NR)

Art. 3º Fica revogado o art. 57 da Lei nº 9.096,
de 19 de setembro de 1995.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala da Comissão, 1º de setembro de 1999 . –
Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

VOTO EM SEPARADO
DO SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES

PERANTE A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
JUSTIÇA E CIDADANIA

I – Relatório

Nos termos do § 6º do art. 132 do Regimento
Interno do Senado Federal emito este voto em
separado por discordar da conclusão do ilustre relator
do projeto em epígrafe que opina pela sua
constitucionalidade pois, acórdão do Supremo
Tribunal Federal e resolução do Tribunal Superior
Eleitoral reconhecem que estabelecer restrição aos
partidos políticos, vedando-lhes o acesso à
propaganda eleitoral no rádio e televisão fere o
disposto no art. 17, § 3º, da Constituição Federal.

O projeto objetiva modificar a Lei nº 9.096, de
1995 (Lei dos Partidos Políticos) para vedar o acesso
aos recursos do Fundo Partidário (art. 41, I) e o direito
de realizar programa de propaganda partidária em
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cadeia nacional, em cada semestre (art. 49), aos
partidos políticos que não tiverem direito a
funcionamento parlamentar nas Casas Legislativas,
nos termos do art. 13 da retrocitada lei, em razão de
não terem obtido, na eleição para a Câmara dos
Deputados, o apoio de, no mínimo, cinco por cento
dos votos apurados, não computados os brancos e os
nulos, distribuídos em, pelo menos, um terço dos
Estados, com um mínimo de dois por cento do total de
cada um deles.

Também propõe a modificação do art. 47, § 2º
da Lei nº 9.504, de 1997 (Lei Eleitoral) para assegurar
a propaganda no rádio e na televisão durante as
campanhas eleitorais somente aos partidos que
tiverem direito ao funcionamento parlamentar, nos
termos do art. 13 da Lei nº 9.096/95 acima enunciado.

Finalmente , propõe a antecipação da aplicação
do disposto no art. 13 da Lei nº 9.096/95, referido
acima, já para a legislatura que se seguir à entrada
da vigência da lei que decorrer do projeto, mediante a
revogação do art. 57 da mesma lei, impedindo, desse
modo, o funcionamento parlamentar dos partidos que
não atender as exigências do citado art. 13.

II – Voto

A Constituição Federal estabelece em seu art.
17, § 3º, que os partidos políticos têm direito a
recursos do Fundo Partidário e acesso gratuito ao
rádio e à televisão, nos termos da lei.

Não pode a lei ordinária disciplinadora do
disposto no retrocitado § 3º do art. 17 da Carta de
1988 estabelecer a vedação absoluta a um direito
assegurado constitucionalmente, pois a expressão
têm direito não pode ser equiparada a direito
nenhum.

Portanto, o legislador ordinário invade a
competência do constituinte originário que assegurou
em sede constitucional ampla liberdade política, ao
atentar contra a existência dos partidos políticos, cuja
restrição a sua criação e funcionamento está fixada,
em numerus clausus, nos incisos I a IV do art 17.

Assim, não pode a lei condicionar a existência
do partido político exceto exigir que tenha caráter
nacional e faça sua prestação de contas à Justiça
Eleitoral e proibir que receba recursos financeiros de
entidade ou governo estrangeiro ou se subordine a
estes.

Pode a lei, ainda, estabelecer critérios para o
funcionamento parlamentar. Neste caso a
Constituição Federal não garante o direito a
funcionamento parlamentar a qualquer partido e, sim,
de acordo com a lei.

É diferente o preceito emanado do supracitado
§ 3º do art. 17 da Constituição Federal, pois, neste

caso, trata-se de iniludível ordem peremptória para
garantir a qualquer partido o direito a recursos do
fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à
televisão, devendo a lei estabelecer critérios para o
exercício desse direito, mas não a sua exclusão total.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), usando das
atribuições que lhe conferem os arts. 23, IX, do
Código Eleitoral e o 105 da Lei nº 9.504/97 (Lei
Eleitoral), decidiu, mediante a Resolução nº 20.106,
de 4 de março de 1998, que o TSE e os Tribunais
Regionais Eleitorais distribuirão os horários
reservados à propaganda de cada eleição entre os
partidos e coligações que tenham candidato,
observados os seguintes critérios:

I – um terço, igualitariamente ...(art. 19).
A supracitada resolução do TSE não reconhece

a aplicabilidade do previsto no § 2º do art. 47 da Lei nº
9.504/97, que prevê a distribuição do tempo
reservado à propaganda eleitoral somente entre
todos os partidos e coligações que tenham candidato
e representação na Câmara dos Deputados, tendo
em vista a inconstitucionalidade do dispositivo legal
em face do disposto no art. 17, § 3º da Constituição
Federal, conforme decisão do Supremo Tribunal
Federal (Acórdão nº 8.427, de 30-10-86).

Não há dúvida, portanto, quanto a
inconstitucionalidade do Projeto de Lei do Senado nº
180, de 1999, pois seu objetivo vai de encontro à
liberdade da criação de partidos ao privar os
pequenos partidos, alguns deles detentores de uma
bela folha de serviços prestados à construção da
democracia brasileira, de recursos do fundo partidário
e do acesso ao rádio e à televisão, que constituem
instrumentos imprescindíveis para que a mensagem
desses partidos cheguem ao conhecimento do
eleitor, ampliando, assim, as opções do eleitor no
momento de fazer a sua escolha eleitoral.

Diante do exposto, conclamo para que esta
Comissão reconheça a flagrante
inconstitucionalidade da proposição e opine pela
rejeição do PLS nº 180, de 1999, e conseqüente
arquivamento definitivo, nos termos do art. 101, § 1º,
do Regimento Interno do Senado Federal.

Sala da Comissão, 12 de maio de 1999. –
Senador Antonio Carlos Valadares.

VOTO EM SEPARADO
DO SENADOR JOSÉ EDUARDO DUTRA

Na introdução do debate em torno desta
matéria, na reunião da comissão, no dia de ontem, fiz
questão de consignar os presumíveis resultados da
manobra da maioria governista, no sentido de não se
acatar a contribuição do Senador Antônio Carlos Va-
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ladares a respeito da Federação de Partidos Políticos
no bojo do Projeto de Lei do Senado nº 178, de 1999.

O acatamento da emenda do Senador Antônio
Carlos Valadares neste projeto é inócuo quanto ao
seu objetivo, no que concerne à disputa eleitoral do
ano vindouro. Provavelmente, nas próximas eleições
municipais já estarão proibidas as coligações e as
federações partidárias inexistentes, embora
autorizadas pelo Senado Federal, pois não há
garantia de conversão deste projeto em lei, em prazo
hábil.

Entendo que, não obstante os esforços do
relator, a normalização proposta não observa o
regime de liberdade partidária consagrado no art. 17,
caput e seu § 1º, da Constituição Federal.

Ademais, é preocupante a revogação do art. 57
da Lei nº 9.096, de 1995, conforme proposto no
substitutivo do relator. Se, de um lado, não se
assegura que já nas próximas eleições, possam as
federações funcionarem, por outro, a transformação
da proposição em lei, em qualquer data, antes de
2002, viola situações jurídicas estabilizadas,
previstas exatamente para um período de transição e
adaptação das legendas à nova realidade partidária.
O art. 2º da emenda substitutiva é flagrantemente
inconstitucional, pois não respeita direitos adquiridos
e atos jurídicos perfeitos, indo diretamente de
encontro ao inciso XXXVI do art. 5º da Constituição
da República. Por esse motivo, votamos,
contrariamente ao parecer do relator e também
contrariamente à proposição original, por
inconstitucional, conforme reconhece a própria
relatoria.

Sala de Reuniões, de agosto de 1999. –
Senador José Eduardo Dutra.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e
extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o
pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa
humana e observados os seguintes preceitos:

I – caráter nacional;
II – proibição de recebimento de recursos

financeiros de entidade ou governo estrangeiro ou de
subordinação a este;

III – prestação de contas à Justiça Eleitoral;
IV – funcionamento parlamentar de acordo com

a lei.
§ 1º É assegurada aos partidos político

autonomia para definir sua estrutura interna,

organização e funcionamento, devendo seus
estatutos estabelecer normas de fidelidade e
disciplina partidárias.

§ 2º Os partidos políticos, após adquirirem
personalidade jurídica, na forma da lei civil,
registrarão seus estatutos no Tribunal Superior
Eleitoral.

§ 3º Os partidos políticos têm direito a recursos
do Fundo Partidário e acesso gratuito ao rádio e à
televisão, na forma da lei.

§ 4º É vedada a utilização pelos partidos
políticos de organização paramilitar.
....................................................................................

LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

Estabelece normas para eleições

....................................................................................
Art. 105. Até o dia 5 de março do ano da eleição,

o Tribunal Superior Eleitoral expedirá todas as
instruções necessárias à execução desta Lei, ouvidos
previamente, em audiência pública, os delegados dos
partidos participantes do pleito.

§ 1º O Tribunal Superior Eleitoral publicará o
código orçamentário para o recolhimento das multas
eleitorais ao Fundo Partidário, mediante documento
de arrecadação correspondente.

§ 2º Havendo substituição da Ufir por outro
índice oficial, o Tribunal Superior Eleitoral procederá
à alteração dos valores estabelecidos nesta lei pelo
novo índice.
....................................................................................

LEI Nº 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965
(Texto consolidado)

Institui o Código Eleitoral.

....................................................................................
Art. 23. Compete ainda, privativamente, ao

Tribunal Superior:
I – elaborar o seu Regimento Interno;
II – organizar a sua Secretaria e a

Corregedoria-Geral, propondo ao congresso
Nacional a criação ou extinção dos cargos
administrativos e a fixação dos respectivos
vencimentos, provendo-os na forma da lei;

III – conceder aos eus membros licença e férias,
assim como afastamento do exercício dos cargos
efetivos;

IV – aprovar o afastamento do exercício dos
cargos efetivos dos Juízes dos Tribunais Regionais
Eleitorais;

V – propor a criação de Tribunal Regional na
sede de qualquer dos Territórios;
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VI – propor ao Poder Legislativo o aumento do
número dos Juízes de qualquer Tribunal Eleitoral,
indicando a forma desse aumento;

VII – fixar as datas para as eleições de
Presidente e Vice-Presidente da República,
Senadores e Deputados Federais, quando não o
tiverem sido por lei;

VIII – aprovar a divisão dos Estados em Zonas
Eleitorais ou a criação de novas Zonas;

IX – expedir as instruções que julgar
convenientes à execução deste Código;

X – fixar a diária do Corregedor-Geral, dos
Corregedores Regionais e auxiliares em diligência
fora da sede;

XI – enviar ao Presidente da República a lista
tríplice organizada pelos Tribunais de Justiça, nos
termos do art. 25;

XII – responder, sobre matéria eleitoral, às
consultas que lhe forem feitas em tese por autoridade
com jurisdição federal ou órgão nacional de partido
político;

XIII – autoizar a contagem dos votos pelas
Mesas Receptoras nos Estados em que essa
providência for solicitada pelo Tribunal Regional
respectivo;

XIV – requisitar força federal necessária ao
cumprimento da lei, de suas próprias decisões ou das
decisões dos Tribunais Regionais que o solicitarem,
para garantir a votação e a apuração;

XV – organizar e divulgar a súmula de sua
jurisprudência;

XVI – requisitar funcionários da União e do
Distrito Federal quando o exigir, o acúmulo ocasional
do serviço de sua Secretaria;

XVII – publicar um boletim eleitoral;
XVIII – tomar quaisquer outras providências que

julgar convenientes à execução da legislação
eleitoral.
....................................................................................

PARECER Nº 601, DE 1999

Da Comissão de Assuntos
Econômicos, sobre Projeto de Resolução
nº 79, de 1999, de autoria do Senador
Edison Lobão, que concede,
excepcionalmente, autorização global
aos Estados para contratar operação de
crédito junto ao Governo Federal,
destinado a compensar perdas de receita
decorrentes da implantação do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério – FUNDEF, criado pela Lei nº

9.424, de 24 de dezembro de 1996, nos
termos da Medida Provisória nº 1.861-15,
de 29 de julho de 1999, e suas
posteriores reedições.

Relator: Senador José Fogaça

I – Relatório

O presente projeto de resolução do
Excelentíssimo Senador Edison Lobão tem por
objetivo conceder, excepcionalmente, autorização
global aos Estados para contratar operação de
crédito junto ao Governo Federal, destinado a
compensar perdas de receita decorrentes da
implantação do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério – FUNDEF, criado pela Lei
nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, nos termos da
Medida Provisória nº 1.861-15, de 29 de julho de
1999.

A operação de crédito, ora sob análise,
apresenta as seguintes características:

a) vencimento: 30 de dezembro de 2009.
b) taxa de juros: calculados, debitados e

capitalizados mensalmente, equivalentes à taxa de
juros do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (SELIC) para os títulos federais;

c) liberação dos recursos: mensalmente,
retroativo à competência de janeiro de 1999, em
parcelas iguais, juntamente com a primeira parcela
da distribuição dos recursos do Fundo de
Participação dos Estados;

d) garantias: receitas próprias de que tratam os
arts. 155, 157, 159, I, a, e II, da Constituição Federal;

e) Comissão de Administração: correspondente
a 0,10% a.a. (um décimo por cento ao ano), calculada
sobre os saldos devedores diários, previamente
acrescidos dos juros remuneratórios;

f) prazo de carência: o período compreendido
entre a data de celebração do contrato e 31 de janeiro
de 2002, caracteriza-se como período de carência
para a liquidação do principal e acessório;

g) condições de pagamento:
do principal: em noventa e seis prestações

mensais e consecutivas, após o período de carência,
calculadas com base no SAC, vincenda a primeira em
31 de janeiro de 2002, e a última em 30 de dezembro
de 2009, sendo que as prestações compreendidas no
interstício vencerão e serão exigidas no último dia de
cada mês;

dos juros: juntamente com a amortização do
principal;

da comissão de administração: a comissão
acumulada no período de carência será exigida junta-
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mente com a primeira prestação e as vincedas, após
31 de janeiro de 2002, no último dia de cada mês.

É importante ressaltar que as condições
supracitadas estão definidas na própria medida
provisória que regulamentou a implementação do
Fundef. Além do mais o número de Estados a serem
beneficiados é de vinte e quatro, sendo que a
definição dos mesmos depende das condições que
foram fixadas na lei.

O processo encontra-se adequadamente
instruído, de acordo com as excepcionalidades
previstas para a Resolução do Senado Federal nº 78,
de 1998, sendo que esta Casa já aprovou projeto
similar em dezembro do ano passado.

É o relatório.

II – Voto

O presente Projeto de Resolução submetido à
deliberação desta Comissão constitui-se em
instrumento fundamental para que se consiga
implementar programa de melhoria generalizada das
condições de educação em nosso país.

Embora a Resolução nº 78, de 1998, esteja em
pleno vigor, já que cabe ao Senado Federal dar a
última palavra sobre as operações de crédito de
interesse dos entes federados, entendeu, em caso
anterior, a Comissão de Assuntos Econômicos que a
questão dos empréstimos destinados à
compensação de perdas incorridas com a
implantação do Fundef deveria ter um tratamento
excepcional.

Assim, a CAE aprovou, em sessão realizada no
dia 3 de dezembro de 1998, parecer favorável do
Senador Osmar Dias ao Projeto de Resolução nº 97,
de 1998, de autoria do Senador Ney Suassuna, que
dispensou as supra mencionadas operações de
crédito de diversas exigências da Resolução nº 78, de
1998, de forma a viabilizar sua efetiva contratação.

A urgência do atual projeto de resolução
caracteriza-se pelo fato de os estados já terem
executado despesas relativas ao Fundef, terem os
recursos já aprovados no Orçamento da União,
porém encontrem-se formalmente impedidos de
realizar tal empréstimo, enquanto esta Casa não
autorizar a presente operação de crédito. Essa
situação agrava demasiadamente os estados que
implementarem a política de valorização da
educação.

Além do mais, devemos ressaltar que, em se
tratando de um programa de âmbito nacional, de
urgente e relevante interesse, seria discriminatório, e
portanto atentaria contra a atual ordem
constitucional, deixar qualquer estado que atenda as

condições de acesso ao programa excluído do
processo de valorização da educação pública que se
pretende induzir.

Concluindo, pois, que se encontram atendidas
as condições estabelecidas na Resolução nº 78, de
1998, e suas alterações posteriores, somos de
parecer favorável ao atendimento do pleito.

Sala das Comissões, 2 de setembro de 1999. –
Ney Suassuna, Presidente – José Fogaça, Relator –
José Jorge – Edison Lobão – Luiz Otávio – José
Roberto Arruda – Gilberto Mestrinho – José
Alencar – Paulo Souto – Pedro Simon – Roberto
Saturnino – Bello Parga – José Eduardo Dutra –
Eduardo Suplicy – Freitas Neto – Paulo Hartung –
Carlos Bezerra (vencido com voto em separado).

VOTO EM SEPARADO DO
SENADOR CARLOS BEZERRA

O presente projeto de resolução do
Excelentíssimo Senador Edison Lobão tem por
objetivo conceder, excepcionalmente, autorização
global aos Estados para contratar operação de
crédito junto ao Governo Federal, destinado a
compensar perdas de receita decorrentes da
implantação do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério – FUNDEF, criado pela Lei
nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, nos termos da
Medida Provisória nº 1.861-15, de 29 de julho de
1999.

Desde o ano passado tenho alertado o Senado
Federal, especialmente esta Comissão, para o fato
de que a constante flexibilidade nos pareceres e
encaminhamentos aqui adotados acabam tendo
condições extremamente negativas sobre as
finanças públicas do nosso País.

A operação ora pleiteada é um exemplo clássico
de como esta Comissão tem se comportado.
Obviamente, todos os senadores são a favor do
Fundef como instrumento fundamental para a
implementação de aprimoramentos nas condições
do ensino fundamental.

Entretanto, a análise das condições da presente
autorização global de empréstimo, assim como da
forma como está tramitando nesta Casa, terão
efeitos nefastos sobre as diversas administrações
estaduais que realizarem estas operações. Senão
vejamos.

A operação de crédito, ora sob análise,
apresenta como determinante da taxa de juros a forma
de débito e capitalização mensal com base na taxa de
juros do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(SELIC) para os títulos federais. Ora, como todos nós
sabemos, tal taxa de juros é derivada das condições
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macroeconômicas e tradicionalmente é bastante
elevada. A Lei nº 9.496, de 1997, que estabeleceu as
condições de refinanciamento das dívidas dos
Estados retirou a indexação das mesmas por parte da
taxa SELIC, devido ao fato de que desta forma as
dívidas seriam impagáveis.

Além do mais, é temerário o fato de esta Casa
autorizar este tipo de endividamento com juros
crescente, mas que serão pagos por futuras
administrações. Notem bem, Senhores Senadores, o
prazo de carência do principal e do acessório acaba
em 31 de janeiro de 2002, iniciando-se aí o
pagamento e estendendo-se para as próximas
gestões. Tal fato faz com que os Estados sejam
compelidos a tomar este empréstimo sem analisar as
futuras repercussões.

Outra questão que causa espécie no presente
processo, é o fato de que se cobre Comissão de
Administração (correspondente a 0,10% a.a. – um
décimo por cento ao ano), calculada sobre os saldos
devedores diários, previamente acrescidos dos juros
remuneratórios. Destarte, os Estados acabam
endividando-se para pagar comissão por um
programa prioritário do Governo Federal e aprovado
por esta Casa.

O mais preocupante, contudo, neste processo,
encontra-se na forma como o Senado aprecia este
endividamento de forma global e sem levar em
consideração os limites de endividamentos e
procedimentos da Resolução do Senado Federal nº
78, de 1998.

De fato, este tipo de apreciação é completamente
contrária aos procedimentos de prudência econômica que
o Senado tentou estabelecer na Resolução nº 78. Muitos
dos Estados que contraíram tais operações sabem a
priori que não terão condições financeiras de cumprir o
contratado, mas como não são submetidos a nenhuma
análise prévia, a responsabilidade por esta aprovação é
exclusivamente do Senado Federal.

Pasmem, Senhores Senadores, que nem
mesmo o Banco Central é consultado sobre o impacto
que tais operações terão no endividamento global
dos Estados. É um verdadeiro “cheque em branco”
para o endividamento irresponsável da Federação,
similar, na forma, com o que aconteceu com os
precatórios.

Em um momento em que observamos a piora
das condições econômico-financeiras do País, a
adoção desta posição por esta Casa implicará, com
certeza, em maior desequilíbrio econômico futuro.

A atual situação econômica dos diversos entes
da Federação torna necessária que o Senado
Federal encontre uma solução definitiva, do ponto de
vista econômico, para a questão do endividamento

público, não sendo constante transigência por parte
desta Casa o melhor caminho.

Assim, na análise do presente processo,
devemos levar em consideração os seguintes fatos:

1) não existem condições para que seja
avaliada a capacidade de que os Estados possam
realizar tal operação de empréstimo;

2) as condições financeiras são extremamente
desfavoráveis ao equilíbrio das contas públicas;

3) não há manifestação do Banco Central do
Brasil sobre as possibilidades efetivas de realização
desta operação, assim como das suas conseqüências;

4) a atual conjuntura econômica é
extremamente desfavorável.

Neste contexto, apresento este voto no sentido
contrário à aprovação do Projeto de Resolução nº 79,
de 1999.

Sala das Sessões, 2 de setembro de 1999. –
Senador Carlos Bezerra.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
* Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito

Federal instituir impostos sobre:
I – transmissão causa mortis e doação, de

quaisquer bens ou direitos;
II – operações relativas à circulação de

mercadorias e sobre prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicação, ainda que as operações e as
prestações se iniciem no exterior;

III – propriedade de veículos automotores.
§ 1º O imposto previsto no inciso I:
I – relativamente a bens imóveis e respectivos

direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou
ao Distrito Federal;

II – relativamente a bens móveis, títulos e
créditos, compete ao Estado onde se processar o
inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador,
ou ao Distrito Federal;

III – terá a competência para sua instituição
regulada por lei complementar:

a) se o doador tiver domicílio ou residência no
exterior;

b) se o de cujus possuía bens, era residente ou
domiciliado ou teve o seu inventário processado no
exterior;
––––––
* EC nº 3/93.
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IV – terá suas alíquotas máximas fixadas pelo
Senado Federal.

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao
seguinte:

I – será não-cumulativo, compensando-se o que
for devido em cada operação relativa à circulação de
mercadorias ou prestação de serviços com o
montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou
outro Estado ou pelo Distrito Federal;

II – a isenção ou não-incidência, salvo
determinação em contrário da legislação:

a)não implicará crédito para compensação com
o montante devido nas operações ou prestações
seguintes;

b) acarretará a anulação do crédito relativo às
operações anteriores;

III – poderá ser seletivo, em função da
essencialidade das mercadorias e dos serviços;

IV – resolução do Senado Federal, de iniciativa
do Presidente da República ou de um terço dos
Senadores, aprovada pela maioria absoluta de seus
membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às
operações e prestações, interestaduais e de
exportação;

V – é facultado ao Senado Federal:
a) estabelecer alíquotas mínimas nas

operações internas, mediante resolução de iniciativa
de um terço e aprovada pela maioria absoluta de seus
membros;

b) fixar alíquotas máximas nas mesmas
operações para resolver conflito específico que
envolva interesse de Estados, mediante resolução de
iniciativa da maioria absoluta e aprovada por dois
terços de seus membros;
...................................................................................

VI – salvo deliberação em contrário dos Estados
e do Distrito Federal, nos termos do disposto no inciso
XII, g, as alíquotas internas, nas operações relativas
à circulação de mercadorias e nas prestações de
serviços não poderão ser inferiores às previstas para
as operações interestaduais;

VII – em relação às operações e prestações que
destinem bens e serviços a consumidor final
localizado em outro Estado, adotar-se-á:

a) a alíquota interestadual, quando o
destinatário for contribuinte do imposto;

b) a alíquota interna, quando o destinatário não
for contribuinte dele;

VIII – na hipótese da alínea a do inciso anterior,
caberá ao Estado da localização do destinatário o
imposto correspondente à diferença entre a alíquota
interna e a interestadual;

IX – incidirá também:
a) sobre a entrada de mercadoria importada do

exterior, ainda quando se tratar de bem destinado a

consumo ou ativo fixo do estabelecimento, assim
como sobre serviço prestado no exterior, cabendo o
imposto ao Estado onde estiver situado o
estabelecimento destinatário da mercadoria ou do
serviço;

b) sobre o valor total da operação, quando
mercadorias forem fornecidas com serviços não
compreendidos na competência tributária dos
Municípios;

X – não incidirá:
a) sobre operações que destinem ao exterior

produtos industrializados, excluídos os
semi-elaborados definidos em lei complementar;

b) sobre operações que destinem a outros
Estados petróleo, inclusive lubrificantes,
combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e
energia elétrica;

c) sobre o ouro, nas hipóteses definidas no art.
153, § 5º;

XI – não compreenderá, em sua base de
cálculo, o montante do imposto sobre produtos
industrializados, quando a operação, realizada entre
contribuintes e relativa a produto destinado à
industrialização ou à comercialização, configure fato
gerador dos dois impostos;

XII – cabe à lei complementar:
a) definir seus contribuintes;
b) dispor sobre substituição tributária;
c) disciplinar o regime de compensação do

imposto;
d) fixar, para efeito de sua cobrança e definição

do estabelecimento responsável, o local das
operações relativas à circulação de mercadorias e
das prestações de serviços;

e) excluir da incidência do imposto, nas
exportações para o exterior, serviços e outros
produtos além dos mencionados no inciso X, a;

f) prever casos de manutenção de crédito,
relativamente à remessa para outro Estado e
exportação para o exterior, de serviços e de
mercadorias;

g) regular a forma como, mediante deliberação
dos Estados e do Distrito Federal, isenções,
incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e
revogados.

§ 3º À exceção dos impostos de que tratam o
inciso II do caput deste artigo e o art. 153, I e II,
nenhum outro tributo poderá incidir sobre operações
relativas a energia elétrica, serviços de
telecomunicações, derivados de petróleo,
combustíveis e minerais do País.
....................................................................................

Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito
Federal:
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I – o produto da arrecadação do imposto da
União sobre renda e proventos de qualquer natureza,
incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a
qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas
fundações que instituírem e mantiverem;

II – vinte por cento do produto da arrecadação
do imposto que a União instituir no exercício da
competência que lhe é atribuída pelo art. 154, I.
....................................................................................

Art. 159. A União entregará:
I – do produto da arrecadação dos impostos

sobre renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, quarenta e sete por
cento na seguinte forma:

a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento
ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito
Federal;

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento
ao Fundo de Participação dos Municípios;

c) três por cento, para aplicação em programas
de financiamento ao setor produtivo das regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, por meio de suas
instituições financeiras de caráter regional, de acordo
com os planos regionais de desenvolvimento, ficando
assegurada ao semi-árido do Nordeste a metade dos
recursos destinados à região, na forma que a lei
estabelecer;

II – do produto da arrecadação do imposto sobre
produtos industrializados, dez por cento aos Estados
e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das
respectivas exportações de produtos
industrializados.

§ 1º Para efeito de cálculo da entrega a ser
efetuada de acordo o previsto no inciso I, excluir-se-á
a parcela da arrecadação do imposto de renda e
proventos de qualquer natureza pertencente aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, nos
termos do disposto nos arts. 157, I, e 158, I.

§ 2º A nenhuma unidade federada poderá ser
destinada parcela superior a vinte por cento do
montante a que se refere o inciso II, devendo o
eventual excedente ser distribuído entre os demais
participantes, mantido, em relação a esses, o critério
de partilha nele estabelecido.

§ 3º Os Estados entregarão aos respectivos
Municípios vinte e cinco por cento dos recursos que
receberem nos termos do inciso II, observados os
critérios estabelecidos no art. 158, parágrafo único, I
e II.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – A Presidência comunica ao Plenário

que o Projeto de Resolução nº 79, de 1999, cujo
parecer foi lido anteriormente, ficará perante a Mesa
durante cinco dias úteis, a fim de receber emendas,
nos termos do art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Sobre a mesa ofícios que serão lidos
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos
Patrocínio.

São lidos os seguintes:

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS

OF./CAE/52/99
Brasília, 2 de setembro de 1999

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento

Interno comunico a V. Exª que esta Comissão
aprovou o substitutivo oferecido ao Projeto de Lei do
Senado nº 12, de 1999, que “transfere os recursos
previstos no art. 159, I, c, da Constituição para a
gestão do Banco de Brasília, BRB, e dá outras
providências”, em reunião realizada na presente data.

Atenciosamente, – Senador Ney Suassuna.

OF Nº 21/99 – CCJ
Brasília, 25 de agosto de 1999

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao artigo 91, § 2º do

Regimento Interno, comunico a V. Exª que em
reunião realizada nesta data, esta Comissão, em
turno suplementar, deliberou pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 180, de 1999, de minha
autoria, que “altera a redação dos arts. 41 e 48 da Lei
nº 9.096/95 e do § 1º do art. 47 da Lei nº 9.504/97,
revoga o art. 57 da Lei 9.096/95 e dá outras
providências, a fim de vedar o acesso aos recursos
do fundo partidário e ao tempo de rádio e televisão
aos partidos que não tenham caráter nacional”.

Cordialmente, – Senador José Agripino Maia,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Com referência aos ofícios que
acabam de ser lidos, a 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 recurso, por um décimo da
composição da Casa, para que os Projetos de Lei do
Senado nºs 12 e 180, de 1999, cujos pareceres foram
lidos anteriormente, sejam apreciados pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Volta-se à lista de oradores.

Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos
Valadares.
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(Bloco/PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, esta semana, com muito estardalhaço e
intenso foguetório, o Governo anunciou o lançamento
de um programa plurianual, com validade para quatro
anos, período no qual pretende, segundo anunciou,
fazer nada menos do que R$1 trilhão em
investimentos em eixos de desenvolvimento
econômico imaginados pelo Governo.

Sr. Presidente, ainda essa matéria não foi
objeto de discussão na Comissão de Orçamento e já
ouvimos, não apenas do lado oposicionista, mas
principalmente da base de sustentação do Governo,
críticas acerbas a ela.

Considero que os parlamentares, tanto os do
Governo como os da Oposição, já estão
acostumados com esse tipo de lançamento festivo,
porque dias depois, quando a comunidade já estiver
inteiramente esquecida e as cobranças não forem
mais feitas, novo plano será lançado para conter o
ímpeto dos protestos.

Talvez tenha sido a Marcha dos Cem Mil,
realizada em Brasília no último dia 26 de agosto, a
desencadear no Governo a preocupação de dar uma
resposta efetiva, de promover uma mudança
consistente em seu plano de ação, dando prioridade
ao social.

Entretanto, Sr. Presidente, apesar do
lançamento do PPA, que poderia abrir perspectivas
se realmente fossem verdadeiras as intenções,
realistas as propostas e os objetivos, o Presidente da
República coloca uma pá de cal no assunto de forma
concreta, ao dizer, numa entrevista ao Estado de S.
Paulo – conforme afirmei num aparte ao Senador
Ramez Tebet –, que a política econômica não vai
mudar.

Ora, Sr. Presidente, se a política econômica não
vai mudar, as taxas de juros no Brasil continuarão a
ser as mais elevadas do mundo. Já temos taxas
anuais que atingem patamares inimagináveis de
280% nos bancos privados e de 195% nos bancos
oficiais. Na realidade, com uma política econômica
que se preocupa, acima de tudo, com o pagamento
da dívida, enquanto se elevam os juros e,
conseqüentemente, o montante dessa mesma dívida,
o que teremos para o Orçamento do próximo ano?
Cerca de R$69 bilhões para serem utilizados na
amortização da dívida do nosso País, enquanto
apenas R$33 bilhões destinam-se a programas
sociais.

De modo que eu estaria aqui louvando o
Governo Fernando Henrique Cardoso se a sua
proposta realmente fosse para valer, porque

passamos quatro anos esperando que o programa do
seu primeiro Governo, simbolizado pelos cinco
dedos, fosse realizado: agricultura, educação, saúde,
segurança e emprego. O tempo é pequeno para
avaliarmos cada um desses itens. Basta que
consideremos que o índice de desemprego é o maior
da história do Brasil. São mais de dois milhões de
brasileiros que batem às portas das fábricas, das
casas comerciais e não encontram emprego. A
agricultura vive um período de desmantelo, há um
caos completo na saúde.

Enfim, Sr. Presidente, esse programa não deu
certo e agora – quem sabe! –, numa tentativa de
escamotear a luta dos mais diversos segmentos
sociais do Brasil, não só dos partidos de oposição,
mas dos sindicatos, dos trabalhadores, vem o
Presidente da República, utilizando-se do poder que
tem perante os meios de comunicação, dizer que o
Brasil vai mudar com o seu plano, com o PPA, que eu
apelido neste instante “promete porém adia”,
lembrando outros planos que já foram lançados pelo
Governo e que não chegaram ao seu desiderato, ao
cumprimento do ideal prometido por Sua Excelência.

De modo que, Sr. Presidente, ao terminar esta
minha fala, gostaria de recomendar ao Governo
Federal que, se ele quiser lançar um plano
inexeqüível, que o lance para os seus Ministros e para
seus amigos; que não o lance para toda a Nação, que
está sequiosa de que surja algo novo neste País, para
melhorar as condições de vida da população.

Que pelo menos o Senhor Presidente da
República respeite o Congresso Nacional, porque, no
instante em que divulga esse plano inexeqüível e no
instante em que chega ao Congresso Nacional a
proposta orçamentária do ano 2000, o Governo
Federal anuncia, para humilhar os parlamentares,
que, visando a aprovação do ajuste fiscal e de suas
medidas, inclusive o PPA, deverá liberar R$300
milhões das verbas parlamentares que são
consignadas no orçamentos todos os anos.

A sociedade sabe que os parlamentares temos
direito a uma dotação no valor de R$1,5 milhão, que
podemos destinar a nossos Estados, a nossos
municípios, a entidades filantrópicas e a hospitais. E
isso não é uma caridade do Governo, é algo aprovado
pelo Congresso Nacional. Estamos no mês de
setembro, essas verbas ainda não foram liberadas e o
Governo se aproveita da oportunidade em que aprovar
matérias no Congresso e anuncia que,
democraticamente, agora, as verbas serão liberadas
para os parlamentares.

Como se só votássemos nesta Casa em troca da
liberação de verbas dos seus ministérios. Isso é um
acinte, é um desrespeito ao Senado Federal! Basta
que leiamos os jornais de hoje para observarmos
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esse fato. Esse anúncio não foi feito por qualquer um.
Foi pelo Líder do Governo, Deputado Arthur Virgílio,
do Estado do Amazonas. S. Exª anunciou que agora
as verbas, no valor de R$300 milhões, serão
liberadas. Isso é uma humilhação! Isso é um
desrespeito, uma afronta ao Poder Legislativo!
Temos direito a essas verbas. Elas não são liberadas
de forma condicionada, mas obrigatoriamente,
porque os parlamentares são os autores e as
destinam com objetivos sociais e econômicos não
condenáveis.

De modo, Sr. Presidente, que termino a minha
fala hoje solicitando que o Governo corrija esse
discurso. Se o Governo deseja aprovar suas
matérias, por favor, comece no mês de janeiro a
liberar as dotações orçamentárias.

Está entrando nesta Casa o Presidente da
Câmara dos Deputados, o Deputado Michel Temer, o
que nos causa imenso prazer, e tenho certeza de que
S. Exª não participaria, como também não participa o
Senador Antonio Carlos Magalhães, desse conluio:
se não votarmos nas propostas do Governo, as
verbas não serão liberadas. Essa é uma tentativa de
subordinar o Poder Legislativo aos interesses do
Governo Federal.

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

Magalhães) – Com a palavra o Senador Álvaro Dias.
O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, inicialmente
externamos nossos cumprimentos ao Senador Antero
Paes de Barros pela feliz idéia de apresentar projeto
de lei da maior importância, aprovado hoje nesta Casa,
estabelecendo reserva de vagas nas universidades
públicas para alunos egressos da rede pública de
ensino.

Peço também atenção para projeto de lei que
apresentei ontem nesta Casa, que pretende revogar
dispositivos do Decreto-Lei nº 70/66 que permitem o
leilão do imóvel de mutuário inadimplente, sem o
pleno direito à defesa. Esse decreto é um entulho
jurídico autoritário, reflete bem o pensamento de sua
época e precisa ser extirpado.

Solicitamos à Advocacia-Geral do Senado um
estudo que verificasse a hipótese de ação direta de
inconstitucionalidade; porém, tal estudo revela ser o
decreto constitucional, já que anterior à Constituição
de 1988. Restou-nos a alternativa de um projeto de
lei, que solicitamos tramite rapidamente por esta
Casa, a fim de que se interrompa essa injustiça
possibilitada por um decreto draconiano, que arrepia
advogados e juízes deste País.

Sr. Presidente, como se sabe, o sistema
financeiro habitacional foi edificado no País para

atender ao sonho da casa própria dos trabalhadores
brasileiros. No entanto, transformou-se numa
verdadeira arapuca, a serviço dos agentes
financeiros, em benefício dos bancos e em
detrimento dos trabalhadores. Por isso, verifica-se
uma inadimplência de mais de um milhão de
brasileiros.

Ultrapassados 95% do pagamento da dívida, o
mutuário verifica que nada pagou a não ser juros,
taxas e seguro e que continua a dever na totalidade o
seu imóvel. E o que é pior: se for ao mercado,
constatará que seu imóvel vale menos do que a
dívida, tendo em vista uma fórmula matemática
mirabolante que permite reajustes extravagantes,
impossibilitando ao trabalhador o pagamento de seu
imóvel.

Num processo de execução normal, realizado
perante o juiz, o executado tem o direito de se
defender mediante embargos à execução, com todas
as oportunidades e meios de defesa, especialmente
no que tange às benfeitorias. No leilão regulado por
esse decreto, não ocorre assim. Se o mutuário não
paga, perde seu imóvel, que sumariamente vai a
leilão, realizado pelo agente fiduciário, a mando do
credor. O mais grave é que o saldo devedor é
calculado – repito – mediante fórmulas e processos
mirabolantes, sem a menor possibilidade de
contestação pelo mutuário.

Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
consideramos da maior importância a revogação
desses dispositivos que eliminaria essa hipótese de
leilão sumário do imóvel adquirido por meio do
Sistema Financeiro Habitacional. Infelizmente, o
Governo tem sido incompetente na busca de soluções
para esse impasse. Certamente, a impossibilidade do
leilão sumário exigirá do agente financeiro uma
negociação para resolver o problema. Já que o
Governo não consegue resolver a situação por meio
de propostas do Poder Executivo, que seja
solucionada por meio da negociação entre mutuário e
agente financeiro. Para isso, é necessária a revogação
desses dispositivos que tornam draconiano o Decreto
nº 70/66, o qual não faz mais sentido em um Estado de
Direito Democrático.

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

Magalhães) – A Mesa suspende a sessão por cinco
minutos, a fim de que os Srs. Parlamentares –
Deputados e Senadores – venham ao plenário para a
promulgação da Emenda nº 23, que cria o Ministério
da Defesa.

Está suspensa a sessão.

(Suspensa às 11 horas e 55 minutos,
a sessão é reaberta às 12 horas e 15
minutos.)
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Está
reaberta a sessão.

Sobre a mesa, requerimento de urgência que
passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 499, DE 1999

Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 336,

inciso II, do Regimento Interno, para o Substitutivo
oferecido pela Câmara dos Deputados ao Projeto de
Lei do Senado Federal nº 32, de 1996 (Estatuto da
Microempresa).

Sala das Sessões, 2 de setembro de 1999. –
Hugo Napoleão; Osmar Dias; Jader Barbalho.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – 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 32, de 1996,

constará da Ordem do Dia do dia 14 próximo.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –

Volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao eminente Senador Antero

Paes de Barros.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –

Sr. Presidente, V. Exª poderia informar a lista de
oradores inscritos? Eu gostaria de me inscrever.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – O
eminente Senador Antero Paes de Barros está na
tribuna. Posteriormente, falará o Senador Tião Viana
e V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Deve também ser considerada a palavra do Líder
José Eduardo Dutra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Concedo a palavra a V. Exª.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Gostaria
de falar como Líder, logo após a intervenção do
Senador Antero Paes de Barros.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – V.
Exª será atendido;

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
gostaria, inicialmente, de agradecer a todos os
Senadores e Senadoras pelo fato de termos
aprovado, hoje, o projeto de lei de minha autoria que
reserva 50% das vagas das universidades públicas

para alunos que fizeram 1º e 2º graus na escola
pública.

É preciso informar, Sr. Presidente, que
discutimos esse projeto durante a campanha eleitoral
e decidimos por ele em função de uma reunião com
um sindicato de trabalhadores, exatamente com o
Sindicato dos Taxistas do Estado de Mato Grosso.
Não me sai da retina a imagem forte e emocionada de
um taxista que, ao final da nossa reunião, dizia-me:
“Senador, minha filha passou no vestibular de
medicina. Consigo tirar por mês, trabalhando como
taxista, R$840,00; a mensalidade da faculdade de
medicina é R$1.200,00. Estou-me considerando um
pai fracassado. Ajude-me.”

Depois, reuni-me com companheiros e
especialistas na área da educação e decidimos,
então, apresentar o projeto, que facilita o acesso à
universidade pública das pessoas que fizeram 1º e 2º
graus na escola pública. Por que isso? Porque há
uma perversidade na estruturação do ensino
brasileiro. No Brasil de hoje – no passado foi diferente
–, o melhor 1º grau e o melhor 2º grau estão na escola
particular. E só estuda na escola particular o filho de
quem pode pagar. Mas a melhor universidade é a
pública.

Essa estrutura do ensino brasileiro é perversa.
Quem fez o melhor 1º grau e o melhor 2º grau em
escolas particulares tem mais possibilidade de
acesso à universidade, ou seja, no Brasil, quem pode
pagar estuda na universidade pública, gratuita e
quem não pode pagar estuda na universidade
particular; não podendo pagar, não consegue
estudar. O projeto corrige em parte essa distorção.

Hoje, a situação dos que se submetem ao
vestibular ou a outro processo de seleção é a
seguinte: 77% são alunos que cursaram o 1º e 2º
graus na escola pública e 23% estudaram na escola
particular; 55% das vagas das universidade públicas
são preenchidas pelos 23% vindos da rede particular;
e 45%, pelos alunos da escola pública.

Atualmente, são mais ou menos 600 mil vagas
disputadas nas universidades. Quatrocentos e
quarenta mil que concluíram o 2º grau na escola
particular concorrem, dos quais 330 mil passam para
a universidade pública; 1,3 milhão de alunos que
fizeram o 2º grau na escola pública concorrem, dos
quais mais ou menos 270 mil passam.

Este ano, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
sobraram 125 mil vagas nas universidades
brasileiras.

O Sr. Álvaro Dias (PSDB – PR) – V. Exª me
permite um aparte, Senador?

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – Um instante, Senador.
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É fácil entender por que sobraram 125 mil
vagas. Dos 440 mil alunos da rede particular, 330 mil
passaram para a universidade pública, e o restante
para a universidade particular. As 125 mil vagas que
sobraram são as dos filhos dos trabalhadores que
não conseguem pagar a universidade particular.

O nosso projeto tem como um dos objetivos
facilitar o acesso à universidade pública àqueles que,
desde o início, no 1º grau, optaram,
preferencialmente, por estudar na escola pública.

Ouço V. Exª, Senador Álvaro Dias.
O Sr. Álvaro Dias (PSDB – PR) – Parabenizo V.

Exª, Senador Antero de Barros, porque a sua
iniciativa permitiu a aprovação, no dia de hoje, de um
projeto de extraordinário alcance social. Creio que ele
vem, inclusive, apresentar solução para uma questão
que tem sido levantada por aqueles que querem a
universidade elitizada, que se colocam contra a
universidade pública, questionando a gratuidade do
ensino superior, sob a alegação de que estamos
utilizando dinheiro público para atender a estudantes
de elevado poder aquisitivo. Mas o projeto de V. Exª,
ao reservar 50% das vagas a alunos oriundos de
escolas públicas, sem dúvida, resolve a questão,
elimina a distorção, porque vai priorizar a presença de
jovens oriundos de camadas mais empobrecidas da
nossa sociedade. Deve ser esta a finalidade do ensino
público e gratuito. Outras providências de natureza
administrativa – e não caberia aqui uma proposta de
natureza legislativa – podem ser adotadas para
atender os alunos das escolas públicas, tais como a
criação de cursinhos gratuitos, por exemplo, para
atender aos jovens de menor poder aquisitivo; a
unificação dos vestibulares, porque os vestibulares
são realizados em datas diferentes, e o aluno que
presta vestibular, por exemplo, na USP, em São Paulo,
tem oportunidade de prestar também na Universidade
Federal do Paraná e depois na Universidade Estadual
de Londrina. Dessa forma, estabelece-se uma
concorrência exacerbada e desigual. São
providências de natureza administrativa que podem
ser adotadas, para que esse alcance social do ensino
gratuito e os objetivos da universidade pública possam
ser realmente atingidos. Senador Antero Paes de
Barros, V. Exª está de parabéns, mas lembro que é de
fundamental importância que este projeto tramite com
agilidade na Câmara dos Deputados e passe a ser lei
o quanto antes, beneficiando milhares de estudantes
brasileiros de menor poder aquisitivo.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – Agradeço o aparte, Senador; suas posições
muito nos honram. Sabemos que V. Exª tem um

importante projeto, em discussão na Comissão de
Assuntos Sociais, que trata exatamente da
possibilidade da utilização do Fundo de Garantia no
pagamento do Crédito Educativo. Acredito que
também essa iniciativa favorecerá a presença dos
mais pobres nas universidades deste País.

Mais dois dados extremamente importantes:
hoje, os alunos que fizeram o 1º e o 2º graus na escola
pública têm, estatisticamente – esse é um dado
levantado pela revista Veja –, 1 chance em 104 de
entrar na universidade pública e os alunos da rede
privada têm 1 chance em 9. Portanto, há uma diferença
enorme em favor daqueles que estudaram na rede
privada.

Com a aprovação do projeto na Câmara dos
Deputados, como espero, aumentaremos a chance
para os alunos da rede pública, que, ao invés de ser 1
em 104, será de 1 em 41, e para a rede privada, 1 em
14. Os números são iguais, 41 e 14, é um e quatro, mas
ainda continuarão invertidos e ainda os alunos da rede
pública terão que passar pelo processo seletivo.
Acredito que os números demonstram a gravidade da
situação da educação brasileira.

Quando o projeto foi aprovado na Comissão de
Educação, pude observar, porque senti, pela
unanimidade daquela Comissão, que o projeto teria um
amplo apoio da população brasileira, tenho absoluta
convicção disso. Ele sofreu uma série de críticas que
enriqueceram o debate e possibilitaram o confronto
dessas idéias com a sociedade brasileira.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PFL – RR) –
Senador Antero Paes de Barros, V. Exª me permite um
aparte?

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – Ouço V. Exª, Senador Mozarildo Cavalcanti.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PFL – RR) –
Senador Antero Paes de Barros, quero dizer da minha
felicidade em ter participado da votação de seu projeto
no dia de hoje. É duro constatar a realidade que V. Exª
vem expondo em seu pronunciamento de que hoje o
ensino médio de melhor qualidade é o privado, o ensino
particular, para quem pode pagar, de onde saem os
mais bem preparados para prestar o vestibular. E fazem
vestibular para que universidades? Para as públicas,
que, em regra, são as melhores do País. Resta,
portanto, aos estudantes de menor poder aquisitivo,
que trabalham justamente ir para as universidades
particulares, pagando mensalidades sem que tenham
condições financeiras para isso. A iniciativa de V. Exª,
de reservar um percentual para aquele aluno que já,
desde o início , optou pelo ensino público, merece
o aplauso não só de todos nós, Parlamen-
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tares, mas também, tenho certeza, de todos aqueles
que se preocupam com a educação neste País. E,
com absoluta razão, V. Exª defende a urgência da
aprovação deste projeto na Câmara dos Deputados,
para que possamos ter, efetivamente, essa medida
consagrada e colocada em prática. Muito obrigado.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – Sou eu que agradeço o aparte de V. Exª.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, quero aqui
tratar de alguns pontos, porque o debate ocorrerá
também na Câmara dos Deputados, para que a
imprensa tenha a possibilidade de avaliar os diversos
pensamentos existentes sobre o projeto.

A primeira crítica que li a respeito do projeto é a
de que ele não resolve o problema da educação
básica e do ensino médio. Concordo, em parte, com
essa crítica. O projeto não se propõe a isso, mas a
facilitar o acesso à universidade. Entendo que não
podemos desconsiderar os trabalhadores, mas
também não podemos deixar de levar em conta que
parte daqueles 23% que ingressam na universidade
pública são filhos de pessoas da classe média que
fazem um enorme sacrifício para mantê-los em
escolas particulares. No instante em que o País tiver
uma lei facilitando o acesso à universidade pública de
quem cursou o 1º e 2º graus na escola pública, os
filhos da classe média também vão voltar para a
escola pública. Com isso, não serão apenas os
trabalhadores, os excluídos, aqueles cujos cérebros
não são levados em consideração, que estarão a
lutar por um melhor ensino público de 1º e 2º graus. A
classe média ajudará a melhorar a escola pública
brasileira. E creio que isso é fundamental para o
processo de aceleração da melhoria de ensino na
escola pública.

Uma outra questão que colocam – e acredito
que este vai ser o principal ponto do debate na
Câmara dos Deputados –, já que, aqui, vencemos o
debate, é a acusação de que o projeto é
discriminatório e inconstitucional. Eu diria que
discriminatória é a situação atual.

Cito dois artigos da Constituição que respaldam
a apresentação do projeto. O art. 206 da Constituição
preconiza que:

“Art. 206. O ensino será ministrado
com base nos seguintes princípios:

I – igualdade de condições para o
acesso e permanência na escola;”

Há igualdade de condições? É preciso verificar
o que é liberdade fictícia e o que é liberdade real. É
preciso entender se isso é uma ficção ou se é
realidade. Há igualdade de condições de acesso aos

níveis superiores e de permanência na escola? É
evidente que não. Nos cursos de maior remuneração,
e vou mostrar mais adiante, 81%, 89%, 90% das
vagas são preenchidas por alunos oriundos das
classes A e B deste País. Os filhos dos trabalhadores
são excluídos desses cursos. Não vamos tomar como
exemplos um ou outro que se formou, para justificar
que essa exclusão inexiste.

Um outro artigo da Constituição derruba a tese
da inconstitucionalidade.

“Art. 208. O dever do Estado com a
educação será efetivado mediante a
garantia de:

..............................................................
V – Acesso aos níveis mais elevados

de ensino, da pesquisa e da criação
artística, segundo a capacidade de cada
um;”

É dever do Estado assegurar o acesso aos
níveis mais elevados de ensino. Portanto, o projeto é
constitucional.

Alertaram-me advogados sobre a possibilidade
de o projeto derrubar a igualdade. A minha proposta
inicial é a de que ingressassem nas universidades
80% dos alunos da rede pública. Aí me disseram que,
com 80%, o meu projeto poderia ser considerado
inconstitucional e que, com 50%, eu poderia
assegurar e vencer o debate.

Ainda assim, Sr. Presidente, é preciso dizer que
este País precisa romper alguns preconceitos para
apoiar as ações afirmativas em favor da maioria do
povo brasileiro. Temos que legislar para um milhão e
trezentos mil. Temos que legislar para os filhos dos
trabalhadores, e a eles oferecer iguais
oportunidades.

Todos têm oportunidade de comprar carne, nem
todos têm oportunidade de comê-la. Todos têm
oportunidade de estudar, nem todos têm oportunidade
de chegar ao ensino superior. É preciso ver a realidade
desses fatos. Países como os Estados Unidos
apresentaram essa ação afirmativa. Por exemplo, a
classe média americana negra é resultado e
conseqüência de uma ação afirmativa dos Estados
Unidos. Lá, para os negros, são reservados 15% das
vagas das universidades e do mercado de trabalho.

Ação afirmativa existe no Brasil. O lobby do
batom da lei eleitoral é discriminatório? É
inconstitucional? Trata desigual? Ou é uma
possibilidade do reconhecimento necessário de que a
mulher deve participar da política deste País?

Discriminação é a situação atual. O Brasil é
composto de 44% de negros, de acordo com dados
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do IBGE, dos quais 5% somente cursam
universidades públicas. Por que isso? Porque os
negros não têm acesso a melhor remuneração nem
participam da melhor distribuição de renda. Isso é
discriminatório. Quem considera o nosso projeto
discriminatório são as elites, que têm uma eterna
má-vontade em relação à maioria da população deste
País.

Eu gostaria, Senador Casildo Maldaner, de
fornecer alguns dados que considero extremamente
importantes e que mostram o apartheid social
existente nas universidades brasileiras:

Dados da Fuvest. Curso de Medicina: 89,7%
dos que ingressam estudaram na rede privada e
6,1%, na rede pública. Curso de Direito da Fuvest:
80,8% vieram da rede privada e 13,3%, da rede
pública. Curso de Direito da Universidade Federal de
Mato Grosso: 52% dos que ingressaram são da rede
pública e 48%, da rede privada. Esse é o índice geral,
mas se analisarmos o curso de maior remuneração:
curso de Direito, 92,11% vieram da rede privada e
7,8%, da rede pública. No curso de Jornalismo da
Universidade Federal de Mato Grosso, 92,5% vieram
da rede privada e 7,4%, da rede pública.

Portanto, esses dados demonstram claramente
onde existe discriminação. Com o meu projeto,
teremos no mínimo 50% dos alunos da rede pública
em todos os cursos deste País. O Brasil não pode
continuar brincando de desperdiçar inteligências e
cérebros.

Outra crítica ao projeto é a de que o professor
terá mais trabalho. Procurei aqui em Brasília o
Professor Cristovam Buarque, por quem tenho o maior
respeito e a ele apresentei essa crítica – até porque a
crítica originou-se de um setor que respeito
profundamente, a esquerda brasileira. E o ex-Reitor da
UnB, ex-Governador de Brasília, Professor Cristovam
Buarque, disse que isso é uma grande bobagem.
Aliás, se o professor tiver mais trabalho, é dever do
professor.

Sou jornalista, sou filho de professor; sou irmão
de professora. Lembro-me do tempo em que meu pai,
professor de Português da rede pública, ministrava
aulas gratuitamente em minha casa para ajudar
alunos que tinham dificuldades. Creio que quem
escolhe a profissão de professor tem essa vocação.
O argumento de que o professor terá mais dificuldade
na sala de aula com o aluno que veio da rede pública
não tem cabimento; é falacioso. O ensino brasileiro, a
educação brasileira, precisa melhorar como um todo.

Mostrarei aqui dados que evidenciam a
fragilidade de nossa educação – dados da
Universidade Federal do meu Estado, Mato Grosso.
Na Universidade Federal do Mato Grosso, em

nenhum curso, nem mesmo nos de Comunicação
Social ou Letras – e creio que quem opta por fazer
Comunicação Social pensa escrever bem e que
quem opta por fazer Letras gosta de Português –, as
notas médias da prova de redação superam a faixa
de -1, -2; ninguém consegue tirar zero. Que
extraordinária qualidade é essa da escola privada?
Temos, pois, que repensar o ensino brasileiro.

Ainda para os que tratam o projeto como
discriminatório, apresentarei aqui dados do jornal da
ANDIFES – Associação Nacional dos Dirigentes das
Instituições Federais de Ensino Superior. As
Universidades Federais do Rio Grande do Norte e do
Maranhão, por causa da LDB – e a LDB aprovada
pelo Congresso Nacional é um avanço em relação à
educação brasileira –, que determina que não
tenhamos, a partir de 2005, professores leigos nas
escolas, estão matriculando todos os que desejam
fazer cursos de licenciatura e pedagogia, os futuros
professores, sem exame seletivo. Aí, cabe indagar: é
inconstitucional? Devemos combater essa prática?

Apresentarei na semana que vem – e já pedi a
minha assessoria que providencie isso – projeto de
emenda constitucional que insere, no Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, a
possibilidade de aqueles que se formaram na escola
normal, os que desejam ser professores, ingressarem
na faculdade sem o exame seletivo. É evidente que
vamos melhorar a base; é evidente que, eliminando o
professor leigo da escola pública, vamos voltar a
valorizá-la; escola pública esta que, diga-se de
passagem, foi torpedeada pelo Golpe de 64.

A minha geração – e estou com 46 anos de
idade – estudava na escola pública, que, naquela
época, era melhor que a escola particular. É por isso
que temos que lutar.

O que o MEC poderá dizer o que dessas
Universidades Federais? Que a sua prática é
inconstitucional, que é discriminatória, que isso
também não melhora o ensino público, ou é
necessário isso para melhorar o ensino público?

Quando instituímos que as empresas brasileiras
com mais de 100 funcionários deveriam reservar 4%
de suas vagas para os deficientes físicos, era
inconstitucional ou estávamos reconhecendo
uma necessidade social que precisa ser
atendida neste País?

Então, como o Brasil precisa enfrentar
esse debate, vamos pedir a todos os Partidos,
como já solicitei ao meu Líder Sérgio Machado,
ao Presidente do meu Partido, Senador
Teotônio Vilela Filho, que apóiem esse projeto.
E devo dizer que, aqui, já apoiou, mas é
importante que não tenhamos recados de últi-
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ma hora, tentativas de última hora de torpedear
o projeto, como se tentou hoje aqui evitar a sua
aprovação.

Esses são aqueles que querem privatizar as
nossas universidades. Sou contra a tese de cobrar de
quem pode pagar. A minha tese oferece a
oportunidade de estudar a quem não pode pagar.
Quanto a esse discurso, segundo o qual, se temos
89% das classes A e B nos cursos de Direito e
Medicina, devemos cobrar de quem pode pagar, há
que se revelar que o mesmo leva à privatização das
universidades públicas.

É também contra isso que o nosso projeto se
insurge; e é preciso defender a sua aprovação.

O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – V. Exª
me concede um aparte?

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – Concedo o aparte ao Senador Casildo
Maldaner.

O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) –
Senador Antero de Paes Barros, eu não poderia
deixar transcorrer este momento sem expressar aqui,
de público, que o pronunciamento de V. Exª no dia de
hoje, na verdade, é uma conferência ao Senado e ao
Brasil. A radiografia que V. Exª expõe da
discriminação hoje existente no ensino brasileiro,
notadamente quanto ao direito de acesso ao terceiro
grau, evidenciada pelos números que relata,
francamente eu desconhecia. V. Exª está nos dando
e ao Brasil uma verdadeira aula, conclamando-nos ao
cumprimento de preceitos da Constituição que
prevêem a não-discriminação. É totalmente
procedente a afirmação de V. Exª quando procura
estabelecer minimamente o direito de estudantes
oriundos de escolas públicas freqüentarem também
escolas públicas de terceiro grau. Trata-se de um
preceito constitucional o combate às desigualdades.
Se alguns apregoam que tal iniciativa seria
discriminatória, que alterem a Constituição, que
busquem substância em relação a isso. De outra
parte, como não conhecia detalhes com a magnitude
dos que V. Exª nos relata hoje, Senador Antero Paes
de Barros, peço-lhe uma cópia do seu
pronunciamento a fim de levá-lo a Santa Catarina.
Pedirei mesmo a minha assessoria que proceda a um
levantamento, como o que foi feito no seu Estado, no
âmbito da Universidade Federal do nosso Estado e
das demais universidades públicas. Penso que
chegaremos, mais ou menos, aos mesmos
percentuais relatados por V. Exª em relação aos
estudantes secundaristas oriundos de escolas
particulares, que ocupam o espaço daqueles
oriundos de escolas públicas, quando do acesso às
universidades públicas federais. Cumprimento-o

sinceramente por esta exposição. O projeto de V. Exª
procura evitar a discriminação que acontece nos dias
de hoje com os estudantes brasileiros.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – Agradeço o aparte de V. Exª.

Inclusive, devo dizer que, para minha alegria,
porque defendo essa posição de política pública,
depois da aprovação do projeto na Comissão de
Educação, já tramitam nas Assembléias Legislativas
da Bahia e na do seu próprio Estado, Santa Catarina,
bem como em diversas Câmaras Municipais do País,
projetos de lei similares com efeito sobre instituições
estaduais e municipais. Tenho, inclusive, recebido
várias solicitações a respeito em meu gabinete.
Assim, eu gostaria de agradecer o apoio de V. Exª.

O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – V. Exª me
permite um aparte?

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – Concedo o aparte ao Senador Tião Viana, a
quem, antes de mais nada, agradeço de público pela
oportunidade do pronunciamento, porque, como não
estava inscrito, somente graças à concessão de S.
Exª é que pude ocupar a tribuna hoje.

O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Meu caro
Senador Antero Paes de Barros, quero, em primeiro
lugar, dizer da alegria que sinto em ter cedido a minha
inscrição na tribuna para que V. Exª fizesse esse
pronunciamento, o qual, em função do brilhantismo,
do conteúdo e da importância de que se reveste o
projeto de V. Exª, é motivo de júbilo para todo o Brasil.
Em segundo lugar, desejo testemunhar a mais
absoluta consideração e respeito ao projeto de V.
Exª, porque acredito que aqueles que exercitam a
ética no dia-a-dia de suas vidas públicas, na
construção de um país justo, que elimine as
desigualdades, com certeza absoluta, votarão
favoravelmente a ele e estarão empenhados no seu
andamento e na sua aplicação prática. Quero, ainda,
reforçando o pronunciamento de V. Exª, lembrar que
a maneira mais injusta de conduzir um país, um povo,
é tratar os desiguais como iguais. E V. Exª aqui
quebra essa lógica perversa da elite, da sociedade
formal que domina este País há tantos anos e tenta
fazer justiça com os injustiçados numa área
fundamental da dignidade humana, que é a da
educação. Peço antecipadamente à Secretaria do
Senado Federal a cópia deste pronunciamento, ao
qual me incorporo pelo seu conteúdo e forma de
apresentação, para levar e divulgar no meu Estado.
Muito obrigado e parabéns, com profunda admiração
pelo conteúdo e pela intenção do Projeto.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – Agradeço o aparte de V. Exª.
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A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) –
Permite-me V. Exª um aparte?

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – Com muito prazer, Senador Heloisa Helena.

A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) –
Senador Antero Paes de Barros, gostaria de saudar o
pronunciamento de V. Exª. Discutíamos aqui, eu, o
Deputado Federal João Caldas, do PMN do meu
Estado, e o Senador Tião Viana, sobre a importância
do projeto de V. Exª. Talvez nem fosse necessário
fazer o aparte, tendo em vista o aprofundamento com
o qual V. Exª debateu o tema e apresentou os dados.
Certamente, qualquer pessoa de bom-senso neste
País que pára um pouquinho para observar pode se
dar conta da situação. As frias estatísticas oficiais,
para os que fazem o debate, são de fundamental
importância, pois mostram a complexidade da
situação e a necessidade de que esse projeto seja
efetivamente aprovado. Mas, além delas, dados
foram apresentados, mostrando a realidade de vida
de milhares de pessoas, como bem V. Exª disse no
início do discurso, que sonham com a universidade.
Queríamos nós que não se precisasse nem da prova
seletiva do vestibular para que as pessoas tivessem
acesso à universidade. Se alguém disser que não
quer ter acesso à universidade, que quer fazer um
curso profissionalizante e dedicar-se a essa área,
ficará no ensino médio. O injusto é não ir ao curso
superior em função de barreiras burocráticas que
impedem que o filho da pobreza tenha as mesmas
chances, os mesmos sonhos e as mesmas
aspirações dos que podem pagar. Estamos
referindo-nos não apenas aos filhos daqueles da
miserabilidade, que muitas vezes não têm sequer a
possibilidade de concluir o 2º grau. Cito também o
caso de alguns pouquíssimos alunos que
conseguiram passar na prova seletiva do vestibular e
– como já tivemos experiência no nosso Estado –, em
função das greves e dos problemas gravíssimos de
desrespeito aos professores pelo atraso salarial, não
conseguiram concluir o 2º grau para efetivamente ter
direito à universidade. Saúdo V. Exª pelo
pronunciamento e pelo projeto. Sei que existem
celeumas que estão sendo colocadas pela
constitucionalidade, mas não é possível que o
Congresso Nacional não consiga ter a clareza da
importância fundamental deste projeto. Tenha
certeza de que o Partido dos Trabalhadores estará
dando o máximo do seu empenho e da sua
capacidade de luta para garantir também a
aprovação dele junto à Câmara Federal. Portanto,
parabéns!

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – Muito obrigado, Senadora Heloisa Helena.

Sr. Presidente, agradeço o apoio de diversas
entidades que se manifestaram. A UBES – União
Brasileira de Estudantes Secundaristas – apoiou o
projeto em uma reunião que tive com os seus
dirigentes em São Paulo. A Diretoria da UNE – União
Nacional dos Estudantes – ficou de debater o assunto
no seu próximo congresso para tirar uma posição, pois
conversei com o seu dirigente, que não pode
expressar apoio pela entidade sem que haja um
congresso. Fiquei feliz com o apoio da diretoria da
UNE, com a expectativa, realmente, de que vai apoiar
essa iniciativa.

Sr. Presidente, vou voltar a Cuiabá e procurar
uma nova reunião com o Sindicato dos Taxistas para
dizer da aprovação deste projeto e que a luta continua
na Câmara dos Deputados. É preciso empenho e
esforço para aprová-lo naquela Casa. Ele não é
discriminatório; derrota, ao contrário, a verdadeira
discriminação existente no País. E é por isso que vamos
lutar agora, conversando com todas as lideranças
políticas da Câmara dos Deputados. Vamos atuar
nesse sentido.

Sr. Presidente, quero agradecer o apoio de
todos os Senadores, porque este projeto foi aprovado
por unanimidade na Comissão de Educação e no
plenário desta Casa também. E agradeço, de forma
especial, ao Presidente do Senado, Senador Antonio
Carlos Magalhães, pois o projeto estava marcado
para entrar na pauta da quinta-feira da próxima
semana e S. Exª conseguiu antecipar essa votação,
para que pudéssemos acelerar a tramitação do
projeto na Câmara dos Deputados.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Antero Paes
de Barros, o Sr. Carlos Patrocínio, 2º
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Ademir Andrade, 2º
Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) –
Concedo a palavra, pela Liderança do Bloco, ao
Senador Eduardo Dutra, por 20 minutos.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
solicitei o espaço da Liderança do Bloco de Oposição
para ocupar a tribuna, nesta manhã, para tratar de um
tema que foi objeto de discussão, hoje, na Comissão
de Assuntos Econômicos e que provocou a angústia
de vários Senadores em votar a matéria. Tratava-se
da aprovação de um empréstimo concedido a vários
Estados da Federação para compensar perdas
provocadas pelo Fundef – Fundo de Desenvolvimento
do Ensino Fundamental. Na verdade, este tema é ape-
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nas a ponta do iceberg de um assunto que, a meu
ver, esta Casa, particularmente a Comissão de
Assuntos Econômicos, tem a obrigação de sobre ele
se debruçar.

Felizmente, embora com um certo atraso, a
Comissão de Assuntos Econômicos resolveu assumir
a proposta feita pela Oposição no início deste ano,
que era a de trazer os diversos Governadores dos
Estados brasileiros para que, naquela Comissão,
apresentassem a realidade de endividamento dos
Estados, a situação que estavam encontrando como
também a dificuldade que iriam claramente enfrentar
caso se mantivesse a política econômica do Governo.

Na ocasião, esse requerimento não foi
aprovado, sob a alegação da Bancada governista de
que não se poderia transformar a Comissão de
Assuntos Econômicos em um palanque para o
Governador de Minas Gerais, que havia decretado
moratória da dívida daquele Estado. Procuramos
convencer os Senadores da base governista de que
não se tratava de criar palanque para ninguém, mas,
sim, de que o Senado Federal, enquanto Casa da
Federação, discutisse o assunto. Felizmente, apesar
de um certo atraso, a Comissão se dispôs a fazê-lo.
Esse debate iniciou-se na última terça-feira, com a
presença de Governadores da Região Nordeste. Há
ainda a intenção de que o debate dos Governadores
se prolongue, continuando com a participação dos
Senadores pelas Regiões.

Sr. Presidente, é preciso ficar registrado que
esse processo desenvolvido pela Comissão de
Assuntos Econômicos não se pode limitar a um mero
debate; não se pode limitar aquele espaço a um mero
muro de lamentações – utilizo aqui um termo que
normalmente a Senadora Heloisa Helena usa ao se
referir a esta tribuna. Não se pode transformar a
Comissão de Assuntos Econômicos em um simples
muro de lamentações dos Governadores, que vão lá
expor as suas dificuldades, então os Senadores
intervêm no debate, tecem as suas considerações,
mas não sai disso, continuando tudo da mesma
forma.

O Senado Federal – particularmente a
Comissão de Assuntos Econômicos – não pode
continuar com a postura de mero telespectador ou de
mero observador da crise nacional e da crise da
Federação e, em alguns momentos, transformar-se
em mero avalista, mero chancelador de um acordo
que porventura venha a ser acertado entre União e
Estados, até porque foi exatamente a postura omissa
desta Casa, de apenas chancelar acordos anteriores
feitos entre a União e os Estados, que levou a essa
situação.

O argumento dos Senadores da base
governista, da maioria desta Casa, todas as vezes em
que matérias relativas à Federação foram discutidas,
foi o de que não caberia ao Senado estabelecer
modificações, emendas em acordos feitos e
formalizados entre as partes, a União e os Estados.
Portanto, caberia ao Senado apenas chancelar.

Foi assim em diversas ocasiões, sempre sob o
argumento de que os Governadores estavam
pedindo e apelando ao Senado para aprovar os
acordos. Com base nessa perspectiva, aprovou-se o
Fundo de Estabilização Fiscal. Hoje, todos os
Governadores vão à imprensa, vêm ao Senado e vão
a diversos fóruns para reclamar que o FEF prejudica
principalmente os Estados menos desenvolvidos e
que eles retêm 20% do Fundo de Participação dos
Estados quando em alguns deles como o meu, o
Sergipe, o Fundo de Participação representa 50% de
toda a receita do Estado.

Agora eles reclamam, mas não lembram que,
na ocasião em que a matéria estava em debate na
Câmara dos Deputados e no Senado, um estudo feito
pelo então Deputado Paulo Bernardo do PT do
Paraná mostrava em números a perda que cada
Estado teria. Esse estudo fez com que se iniciasse
quase um processo de rebelião na Câmara dos
Deputados, quando Deputados desses Estados se
dispuseram a não aprovar o FEF. É bom que se diga
que o FEF é uma emenda constitucional e que,
portanto, exigiu o quorum de3/5 em votação em dois
turnos tanto na Câmara quanto no Senado Federal.
Esses mesmos Governadores que hoje reclamam do
FEF vieram a Brasília para enquadrar as suas
Bancadas a votarem a favor daquilo que o Governo
Federal estava pedindo ou mandando.

O mesmo aconteceu em relação à chamada Lei
Kandir, uma lei que modificava o ICMS, um imposto
típico dos Estados. Esta Casa, a Casa da Federação,
não poderia, de forma alguma, ter aprovado aquela
matéria em regime de urgência, como fez. Mas a
alegação também foi de que os Estados haviam
concordado com a Lei Kandir porque a União havia
prometido compensações.

E isso tem acontecido sucessivamente. Hoje, o
argumento principal para votar o projeto que
autorizava o empréstimo para compensação do
Fundef era o de que os Estados queriam. É claro que
os Estados iam querer, pois estão todos na porta do
guichê. A situação é de alguém que se está afogando
e recebe uma corda para sair. Não interessa a ele o
que está do outro lado da corda. O que interessa é
pegar o empréstimo.
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E continuamos nessa lógica de assistir às
coisas acontecerem, e, depois, simplesmente, dar o
aval, chancelar ou homologar um acordo já aprovado
entre as duas partes.

Temos de lembrar a forma como eram feitos os
acordos: num processo de chantagem do Governo
Federal em relação aos Governadores num período
em que o Governo Federal estava por cima da carne
seca, estava com a imagem muito boa.

E qual era a conjuntura político-econômica
apresentada pelo Governo Federal e sua equipe
econômica para justificar o acordo?

O Ministro Antônio Kandir, ao vir a esta Casa
defender a emenda do projeto que acabou levando o
seu nome, disse, textualmente – qualquer pessoa
que se dispuser a consultar as notas taquigráficas da
audiência da Comissão de Assuntos Econômicos
poderá comprovar – que a aprovação da emenda
transformaria o Brasil numa máquina de exportações,
que a aprovação da emenda faria com que o Brasil
passasse a crescer, anualmente, 6%, chegando à
possibilidade de, no ano 2000, crescer 10%.

Ora, num cenário tão favorável como esse, os
Estados destinarem 11%, 12% ou até 13% da sua
receita líquida para pagarem a dívida era
perfeitamente palatável, já que o Brasil ia crescer
10% ao ano. Naturalmente, isso tem reflexo na
arrecadação do imposto de renda e de todos os
impostos do Brasil, e, conseqüentemente, aumenta a
receita dos Estados. Eles poderiam – como o fizeram,
alguns por chantagem, outros por puxa-saquismo –
avalizar todo o acordo proposto, na ocasião, pelo
Governo Federal.

Os temas do pacto federativo e da situação que
os Estados estão enfrentando têm que voltar à pauta
de discussão desta Casa, têm que voltar ao debate
político-econômico colocado para esta Casa como
Casa da Federação. E o Senado tem a obrigação de
apontar as saídas. O Senado não pode,
simplesmente, servir como chancelador. O Senado
tem que propor, tem que estabelecer o processo de
negociação, tem que ter a iniciativa de, dentro das
propostas surgidas aqui, estabelecer o processo de
negociação entre Estados e a União e tem que, em
último caso, deliberar. Não pode submeter-se à
concordância da União.

Dois projetos em tramitação nesta Casa têm
que merecer a atenção por parte dos Senadores,
para, em último caso, deliberar, mesmo que não haja
concordância do Governo Federal. Um é o projeto do
Senador José Alencar, que reduz a 5% da receita os
recursos para efeito de pagamento da dívida. Outro é
o projeto com o qual simpatizo mais. É do Senador
Saturnino Braga, que muito corretamente entende

que a dívida dos Estados – em sua grande maioria – e
o seu crescimento exponencial ao longo dos anos
não foram em função do fato de os Estados pegarem
empréstimos para construir isso ou aquilo. Foi em
função de uma política monetária desenvolvida de
forma unilateral pelo Governo Federal, com uma taxa
de juros absurda que fez com que as dívidas dos
Estados explodissem.

Portanto, como esse processo de crescimento
da dívida foi decorrente de uma decisão unilateral de
política monetária por parte do Governo Federal, é
necessário que o Senado Federal delibere, com ou
sem a concordância do Governo Federal, para um
processo que ele propôs no seu projeto – na prática,
quase um Plano Brady – de estabelecer um desconto
no principal da dívida.

Nessas questões, o Senado tem que
apresentar, discutir com os Governadores,
estabelecer um processo de negociação com a
União, mas tem que, em última instância, deliberar. O
Senado não pode simplesmente, como eu disse três
vezes ao longo deste pronunciamento, comportar-se
em relação ao endividamento dos Estados como
mero espectador privilegiado, como alguém que
estabelece o processo de conversa e homologa o que
for decidido.

Não. A discussão iniciada na Comissão de
Assuntos Econômicos não pode ser assim: nós os
Senadores ouvirmos as reclamações dos
Governadores e fazermos de conta que não é
conosco.

“Isso depende do Governo Federal”.
“Isso depende de como o Governo vai

encaminhar.“
“Isso depende de o Governo concordar ou não.”
“Até concordamos que os Governadores têm

razão, mas não podemos fazer nada.”
O Senado pode fazer sim. Ou esta não é a Casa

da Federação? Ou o processo que estamos
desenvolvendo é no sentido de garantir a
possibilidade da sobrevivência dos Estados? E
quando falamos em sobrevivência dos Estados, não
estamos falando de uma coisa abstrata. Trata-se da
sobrevivência das pessoas que vivem nos Estados e
que têm necessidade de serviços públicos
desenvolvidos pelos Estados: saúde, educação etc.

Portanto, essa negociação trata do Brasil real,
não do Brasil virtual, do Brasil das estatísticas.
Infelizmente, essa tem sido a lógica da nossa equipe
econômica, de analisar a realidade do País apenas a
partir das estatísticas, esquecendo que, por trás de
cada número daquele, existe uma pessoa de carne e
osso que tem necessidades básicas a serem atendidas
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pelo serviço público; necessidade de comer, de se
vestir, de estudar, de ter atendimento à saúde.

Caso contrário, Sr. Presidente, Sras e Srs.
Senadores – até em função da situação grave que
cada Estado passa e da tendência natural de cada
Governador sair correndo atrás da primeira mão que
aparece para tirá-lo do atoleiro, sem levar em
consideração que essa mão pode, num segundo
momento, empurrá-lo para um atoleiro ainda maior –,
vamos chegar a essa situação como este projeto que
foi votado na comissão, ao qual acabei me rendendo
à circunstância e votando a favor, mas
profundamente angustiado.

Trata-se de um projeto, vejam só, que concede
empréstimo a juros altos, juros de mercado, para os
Estados serem ressarcidos de uma perda que
tiveram com a implantação de uma lei proposta pelo
Governo Federal e aprovada pelo Congresso.
Primeiro uma emenda constitucional, segundo, um
projeto de lei regulamentador, que, como já fiz
questão de dizer na Comissão de Economia,
considero um projeto importante, porque tem
contribuído para a melhoria salarial de professores,
particularmente na Região Nordeste. Mas, como foi
dito inclusive pelo Senador José Jorge, hoje, na
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator da
matéria na Câmara dos Deputados, a contribuição
que a União vem dando para o Fundef é ínfima em
relação àquilo que os Estados vêm dando. É a típica
prática de fazer cortesia com o chapéu dos outros. O
Governo Federal e a União fazem propaganda do
Fundef, mas, na prática, estão contribuindo com
muito menos do que os Estados. No processo de
distribuição, a maioria dos Estados está perdendo e
os recursos estão indo para os Municípios, quando a
obrigação principal de financiar o processo de
educação – até porque se fala que educação é
prioridade zero do Estado – é do Governo Federal.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, entendo
que o Senado Federal e particularmente a Comissão
de Assuntos Econômicos têm uma grande
oportunidade neste momento e não podem
desperdiçá-la, como já o fizeram em outras ocasiões.
A decisão sobre o assunto está em nossas mãos. As
contribuições que podemos dar aqui podem ser
orientadoras da política econômica. Temos visto
vários Parlamentares, Senadores e Deputados, da
base governista fazerem críticas à condução da
política econômica, só que não passam do discurso.
A providência que poderia ser tomada, por meio do
voto em matérias desta Casa, para contribuir
efetivamente com a mudança, não está ocorrendo.
Na hora do voto, prevalece a lógica da maioria, a
lógica dos interesses do Governo Federal que, muitas

vezes, está em contradição com os discursos e com a
dita defesa dos interesses dos Estados. Há uma
contradição efetiva entre o discurso de vários
Senadores que, representando os interesses dos
Estados, afirmam fazer a defesa dos mesmos e, na
hora em que são convocados a tomar uma decisão
que pode contribuir para a defesa do Estado – ou o
contrário, para aumentar a dificuldade deste –,
acabam não a tomando.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner.
Fazendo soar a campainha.) Senador José Eduardo
Dutra, a Presidência alerta que o tempo destinado ao
seu pronunciamento está esgotando-se.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Muito obrigado, Sr. Presidente. Já vou concluir.

Quero apenas registrar minha expectativa.
Nesses quatro anos e meio como membro do Senado
Federal, por várias vezes tive as minhas expectativas
frustradas, aliás, na maioria das vezes, em relação a
decisões tomadas por esta Casa. Mas, como sou um
eterno otimista, até porque se não o fosse não estaria
aqui neste momento debatendo esta matéria, e como
esse é um assunto que cada vez mais vem
merecendo a preocupação dos Srs. Senadores, creio
que esta é a oportunidade que o Senado e a
Comissão de Assuntos Econômicos têm de mostrar
que a sua postura está à altura das prerrogativas
inseridas na Constituição, quais sejam, de Casa da
Federação e de defesa dos interesses da Federação
brasileira e não, mais uma vez, apenas um
homologador de acordos que, na maioria das vezes,
não são favoráveis aos Estados da Federação e
principalmente ao povo deste País.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. José
Eduardo Dutra, o Sr. Ademir Andrade, 2º
Vice-Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Casildo
Maldaner, 4º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) –
Concedo a palavra para o eminente Senador Tião
Viana.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Sr.
Presidente, Sras e Srs. Senadores, estou comunicando
ao Senado Federal, com muito prazer, a apresentação
de um projeto de lei que é uma correção de algo que
não está muito definido dentro do Congresso Nacional.
Não se trata de novidade absoluta, já que há duas
intenções dentro da Câmara dos Deputados em
andamento. Refiro-me ao exame obrigatório de
prevenção do vírus da AIDS em recém-nascidos, ao
exame obrigatório contra o vírus da AIDS em mulheres
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grávidas, que pode permitir, à luz da ciência, nos dias
de hoje, a eliminação completa em crianças
recém-nascidas.

Apresentei a primeira proposta deste projeto, e
houve um encontro de duas tentativas que estão
correndo na Câmara dos Deputados, também com o
substitutivo do Senador Lúcio Alcântara. Em função
disso, retirei o projeto e fiz, de uma maneira mais
ampla, o envolvimento de quatro situações de saúde
pública, que considero inadiáveis para uma ação
efetiva do Governo Federal, do Ministério da Saúde,
dos Estados e dos Municípios, no sentido da proteção
das crianças recém-nascidas, vítimas de doenças na
gravidez, ou mesmo antes, como é o caso do vírus da
AIDS.

Apenas em Belo Horizonte, a cada oito horas
nasce uma criança com retino-coroidite, lesão capaz
de levar à cegueira, em função da toxoplasmose em
mulheres grávidas por não-diagnóstico e
não-tratamento. A sífilis também é secularmente
conhecida, bem como a hepatite B, que vitima
milhões de pessoas neste País.

Quando uma mãe, infectada pelo vírus da
hepatite B, dá à luz uma criança que não recebe, ao
nascimento, a vacina e a imunoglobulina, essa
criança estará condenada com 90% de chances de
evoluir uma cirrose hepática antes de 10 anos de
idade. Sendo detectada essa doença durante a
gravidez, feitas a vacina contra o vírus da hepatite B e
a imunoglobulina, a criança terá 90% de chances de
não contrair a doença.

São medidas de longo alcance que apresento
ao Senado Federal. Farei uma leitura breve deste
projeto que acredito ser da maior importância e que
deverá encontrar sensibilidade, responsabilidade e
senso de prioridade por parte do Ministério da Saúde
na sua execução, havendo plena compreensão por
parte do autor do projeto que o Ministério não poderá
implantar, da noite para o dia, a obrigatoriedade dos
exames, mas usará da inteligência e do senso de
prioridade para a proteção tanto da mulher grávida
deste País como das crianças vítimas de mães
infectadas por uma dessas quatro doenças.

Este projeto envolve os arts. 196, 197 e 200 da
Constituição Federal e a Lei Orgânica da Saúde. É
este o seu art. 2º:

Art. 2º Os exames complementares
essenciais serão obrigatoriamente
solicitados pelo médico assistente, que
zelará pelo fiel tratamento dos diagnósticos
apontados, incluindo o acompanhamento
psicológico necessário.

§ 1º Quando da detecção de doença
passível de transmissão vertical, o
tratamento materno-infantil será instituído
no tempo hábil, durante a gestação e no
período perinatal, conforme dispuserem as
normas emanadas do órgão competente do
Poder Executivo.

§ 2º Na presença de doença materna
transmissível ao lactente pelo aleitamento, o
Poder Público fornecerá o leite e os demais
nutrientes necessários à criança até que
esta complete dois anos de idade.

Art. 3º A relação dos procedimentos e
exames complementares essenciais à
assistência pré-natal será elaborada pelo
órgão competente do Poder Executivo e
periodicamente revista, dela devendo
constar, entre outros, o exame de detecção
do vírus da imunodeficiência humana – HIV,
do vírus da hepatite e do agente da sífilis e
da toxoplasmose.

Parágrafo único. A necessidade de
proteção à integridade física e higidez do
nascituro, em atendimento ao preceito da
inviolabilidade do direito à vida, inscrito no
caput do art. 5º da Constituição da
República, assegura ao médico assistente o
direito de solicitar livremente os exames
referidos, devendo, quando possível, obter a
anuência da gestante, que será
suficientemente informada da relevância de
sua realização.

Art. 4º A inexistência ou carência da
assistência pré-natal sujeita o gestor
municipal, estadual e federal do Sistema
Único de Saúde às penalidades previstas
em lei, por cometimento de crime de
responsabilidade.

§ 1º À gestante usuária do SUS,
segundo os termos dos incisos XXXIII e
XXXIV do art. 5º da Constituição Federal, é
assegurado o direito de requerer
informações à autoridade gestora da
unidade de assistência à saúde, que deverá
responder em até 15 (quinze) dias, de forma
detalhada e tecnicamente justificada, acerca
da impossibilidade de prestação daquele
serviço.

§ 2º A gestante poderá realizar seus
exames pré-natais em qualquer instituição
privada, que será posteriormente ressarcida
pelo SUS, enquanto perdurar a carência ou
insuficiência do sistema público ou
credenciado.
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Art. 5º O médico assistente de
instituição pública ou privada que se recusar
ou retardar a prestação de assistência
pré-natal, deixando, inclusive, de solicitar os
exames obrigatórios, segundo os termos do
art. 2º desta Lei, será responsabilizado em
processo ético-profissional pelo Conselho
Regional de Medicina de sua jurisdição.

Parágrafo único. A instituição privada
credenciada pelo SUS que infringir as
disposições desta Lei sujeitar-se-á às
penalidades previstas em lei.

Art. 6º O Poder Executivo, por
intermédio dos órgãos competentes,
promoverá ampla companha nacional de
conscientização da população e dos
profissionais de saúde, tendo em vista a
efetiva implementação das disposições
referidas nesta Lei.

Art. 7º O Poder Executivo
regulamentará esta Lei no prazo de 90
(noventa) dias.

Sr. Presidente, entendo que este projeto é
capaz de proteger milhares, talvez milhões de vítimas
de doenças transmissíveis da mãe para o filho na
hora do nascimento, e creio que o Brasil não pode
adiar uma decisão dessas.

Todos visitam e ficam profundamente
apreensivos, tristes e vivem as tragédias de
comportamento quando entram num hospital onde há
crianças recém-nascidas vítimas da AIDS,
transmitida da mãe durante a gestação. Todos
entram numa APAE e ficam surpresos e chocados
com aquela realidade. Todos sabem que no mundo
morrem dois milhões de cidadãos todos os anos,
vítimas da hepatite; que a sífilis traz graves
conseqüências às crianças vítimas de mãe infectada
pela sífilis, quando não detectada e quando não
tratada. E muito pouco se fez para prevenir isso.

Este projeto de lei é um instrumento de proteção
ao Estado brasileiro que, à luz da ciência, buscando a
verdadeira ética e justiça social, não abrirá mão da
implantação e da correção de um projeto que já
deveria estar em curso há muito tempo na história do
Senado Federal.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) –

Claro que a Mesa não conhece o tema e não entra em
detalhes do projeto de V. Exª, mas, pela magnitude
da matéria, antecipa os elogios.

Pela ordem de inscrição, concedo a palavra ao
eminente Senador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do

orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
gostaria de expressar meu apoio à realização das
eleições no Timor Leste e ressaltar a importância do
referendo popular ocorrido no dia 31 de agosto
último, cujo resultado será divulgado oficialmente na
próxima segunda-feira.

Por outro lado, expresso também a
preocupação de toda a opinião pública mundial e,
como Senador, de todo o povo brasileiro com respeito
à violência que está acontecendo, infelizmente com
certa complacência da polícia da Indonésia.

Conforme imagens de ontem mostradas pelos
meios de comunicação, as milícias do movimento
pró-autonomia, mas que são contrárias à
independência, estão agindo com extraordinária
violência, matando timorenses do leste, favoráveis à
independência.

Três Parlamentares brasileiros – os Deputados
João Herrmann Neto, do PPS, Pedro Valadares, do
PSB, e Paulo Delgado, do PT – estiveram presentes
por ocasião do referendo, no dia 31 de agosto, e
estão voltando hoje, devendo chegar amanhã no
Brasil, quando poderão nos relatar a preocupação
que lá tiveram, porque foram testemunhas das
violências ocorridas nas ruas de Dili, Capital do Timor
Leste, e mesmo no interior.

Ainda hoje, o câmera da Associated Press
Television News, Dan Furnad, relatou o episódio
ocorrido ontem em Dili:

Olhando sobre seu ombro, o rapaz
correu rua abaixo, tentando escapar de
seus perseguidores. Um dos integrantes
das milícias antiindependência tentou bater
nele com um rifle, mas errou. Depois
atingiu-o com um golpe de fuzil,
derrubando-o na rua. Quando ele tentava se
levantar, um tiro o atingiu e o miliciano
saltou sobre ele. Alguns bateram com a
coronha dos seus rifles no corpo que se
contorcia. Outros aproximaram-se com seus
machados, atingindo várias vezes o corpo já
inerte.

Horas depois, o rapaz, de 19 anos, foi
declarado morto numa clínica das
vizinhanças. Uma bala foi encontrada
no seu corpo mutilado. Mas enquanto
eu desviava do corpo o foco da minha
câmera de TV, o ataque nas
imediações da sede da ONU de repente
voltou-se contra mim e outros
jornalistas. Um dos milicianos atirou
uma pedra na nossa direção. Outras
foram jogadas. Fugi para a construção
de concreto nas redondezas e esperei.
A sede ocupada pela ONU fica num
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bairro habitado por timorenses que
simpatizam com a independência.
Conflitos de rua têm ocorrido ali e em outras
áreas desde o referendo de segunda-feira.

E assim prossegue a descrição do jornalista que
filmou as cenas a que pudemos assistir ontem pelos
telejornais.

O líder independista Xanana Gusmão propôs a
realização de uma reunião entre os grupos pró e
antiindependência depois do anúncio do resultado do
referendo, que se dará na segunda-feira. O encontro
ganhou o apoio do Governo da Indonésia, cujo
porta-voz disse que “todo o povo do Timor Leste terá
de aceitar o resultado. Para isso é necessário um
encontro de reconciliação”.

Contudo, existe o temor de que o resultado do
referendo seja desrespeitado por parte dos que não
querem a independência, e que poderão recorrer às
armas. Nesse caso, será importante a ação da
própria polícia do Governo da Indonésia, dos
observadores da ONU que estão lá.

Na semana passada, informou-nos o Ministro
Luiz Felipe Lampreia que 28 brasileiros, além dos 3
Parlamentares, acompanharam em Dili, no Timor
Leste, e possivelmente no interior, como foi o
referendo.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso, em
sua entrevista ao jornalista Boris Casoy no último
domingo à noite, expressou publicamente o apoio do
Governo brasileiro à independência do Timor Leste e
a este referendo, demostrando também sua
preocupação. Ressaltamos quão importante é o
apoio do Governo brasileiro – do Executivo e do
Congresso Nacional – a este povo irmão que também
fala a língua portuguesa. O Timor Leste foi colonizado
por Portugal, razão por que seu povo possui laços
especiais de fraternidade para com os brasileiros.
Muitos dos que lá estiveram, tais como o Frei João
Xerri e diversos grupos brasileiros a favor da
independência do Timor Leste, têm se referido a essa
fraternidade no conhecimento da nossa música, da
nossa literatura, da nossa cultura. Daí a importância
de mostrarmos a nossa solidariedade aos
leste-timorenses em sua luta pela independência.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) –
Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no
dia em que se aprovou o projeto que reserva 50% das
vagas nas universidades públicas para alunos

egressos do ensino regular, quero abordar um tema
de grande importância para a educação.

Há algum tempo, a universidade pública vem
sendo relegada a um plano secundário mormente os
esforços inegáveis que têm sido feitos. Quanto ao
ensino fundamental e ao profissionalizante, no que
tange às universidades federais, temos percebido
que o Governo Federal não tem dado a devida
atenção.

Refiro-me à Universidade Federal de Roraima,
situada no longínquo Estado que tenho a honra de
representar nesta Casa, criada, em 1990, graças a um
projeto de lei de minha autoria, que apresentei quando
Deputado Federal, que autorizava o Poder Executivo a
criar uma universidade federal naquele então território
federal. Esse projeto, posteriormente, foi sancionado
pelo então Presidente José Sarney.

De lá para cá, a Universidade vinha se
consolidando. Implantou cerca de 19 cursos
superiores, entre eles o de Medicina – o 4º nessa área
a ser criado em toda a Amazônia. Aquela instituição de
ensino experimentou um momento de crescimento e
de consolidação, ganhando destaque entre as
universidades da Amazônia.

Em um determinado momento, após a fase inicial
de instalação, a Universidade sofreu uma intervenção
do MEC, baseada em denúncias e indícios de
irregularidades administrativas. Consideramos tal
medida extrema, porém válida e necessária, a fim de
evitar que ações administrativas colocassem em risco
a ação acadêmica da universidade. Entretanto essa
intervenção vem se prolongando além do que poderia
ser admissível. O reitor nomeado pelo Ministério da
Educação como interventor, talvez pelas dificuldades
de não pertencer à instituição e de não estar afeito e
comprometido com o que significa a Universidade
Federal de Roraima para aquele Estado extremo do
Brasil, burocratiza a sua administração dando ênfase
aos pormenores, esquecendo a visão macro, o
principal. Com isso, a Universidade vem
retrocedendo. Inicialmente, fechando as extensões
que existiam em quase todos os municípios do Estado.
Atitude lamentável, pois era importantíssimo esse
processo de interiorização dos seus cursos, que
propiciava, principalmente, a formação de professores
em diversas licenciaturas. Esse processo de
interiorização foi uma das mais importantes
realizações da Universidade.

Hoje, lamento dizer da tribuna do Senado que,
praticamente, não existe mais nenhum camping
universitário funcionando no interior do Estado de
Roraima. Da mesma forma, foi desativada a Escola
Agrotécnica Federal, que pertencia, inicialmente, ao
Governo do Estado. Posteriormente, essa escola foi re-
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passada para a Universidade, juntamente com uma
gleba imensa, com construções e equipamentos,
para promover o funcionamento do curso de
Agronomia. Esse curso foi implantado e,
posteriormente, houve a desativação do curso
técnico. Apesar disso, em vez de avançar, nossa
Universidade está retrocedendo.

Sempre defendi, desde o momento em que
propus a criação da Universidade Federal de
Roraima, a descentralização do ensino. Deveria
haver convênios entre as inúmeras universidades dos
Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo,
a fim de levar professores para lecionarem, mesmo
que temporariamente e por revezamento, nas
universidades da Amazônia, promovendo um
intercâmbio entre as universidades.

Percorri alguns municípios do interior na
semana passada e vi a revolta de inúmeros alunos –
alguns que estão para concluir seus cursos de
licenciatura – ameaçados de serem jubilados porque
– pasmem! – a Universidade não oferece mais as
disciplinas naqueles locais.

Portanto, ao mesmo tempo em que faço esta
denúncia, apelo ao Dr. Paulo Renato, que se tem
revelado um excelente Ministro à frente da Pasta da
Educação, que, primeiro, determine o cessar dessa
intervenção na Universidade Federal de Roraima,
com a realização de eleição para reitor e vice-reitor,
uma vez que o mandato do reitor que sofreu a
intervenção expira agora no mês de outubro. Então,
temos o mês de setembro para providenciar as
medidas necessárias para a realização das eleições
para reitor e vice-reitor da Universidade de Roraima;
e, segundo, que volte os olhos para aquela
universidade. O Presidente Sarney teve a visão de
estadista ao implantar uma universidade no Estado
de Roraima e outra no Estado do Amapá, dando
oportunidade a que os jovens fizessem seus cursos
naquele Estado, evitando com isso uma evasão
desses universitários para o Rio ou São Paulo. Assim
mesmo, deve o Presidente Fernando Henrique
Cardoso, por meio do Ministro Paulo Renato, fornecer
os mecanismos para que essas universidades,
mormente a Universidade Federal de Roraima, se
consolidem, evitando-se que continue, pelo viés da
Educação, o sentido migratório dos jovens que
precisam e querem freqüentar um curso superior.

Hoje, a Universidade Federal de Roraima, para
uma população, segundo o IBGE, de 247 mil
habitantes, tem mais de cinco mil alunos nos cursos
superiores. Talvez seja a maior proporção
universitário/habitante que há no Brasil. Não é

possível que o Ministro Paulo Renato deixe essa
universidade acabar, por falta de atenção.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) –

Convido o eminente Senador Mozarildo Cavalcanti
para presidir a Mesa, já que sou o próximo orador
inscrito. (Pausa.)

O Sr. Casildo Maldaner, 4º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao Senador Casildo Maldaner.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, nobres Colegas, abordarei,
embora em breve tempo, uma questão que considero
importante: a pesca no Brasil. Apesar da imensa
costa atlântica e da fartura de água doce, estamos
muito aquém na produção do pescado para consumo
nacional e para exportação.

Todo estrangeiro, de olhar atento, que visite o
Brasil não deixa de se surpreender com a abundância
dos recursos naturais de nosso País em
contraposição com o pouco aproveitamento que
deles fazemos. Assim acontece com as imensas
jazidas já detectadas de minerais de valor comercial;
assim ocorre com a longuíssima extensão de terra
que, mesmo ao lado das rodovias, permanece
ociosa, sem nenhum cultivo. O estrangeiro, em
especial aquele proveniente de país desenvolvido, ao
tomar contato com nossa terra, pergunta-se: como
um país tão rico pode ter uma população tão pobre,
sem as condições mínimas para uma vida digna?

Em poucos setores, essa discrepância entre
potencial produtivo e produção efetiva é tão patente
quanto na pesca.

O Brasil é um dos maiores países do mundo em
extensão de litoral. Tem 8,4 mil quilômetros em linha
de costa e uma enorme área marítima a ser
explorada. Tal extensão tem seu fundamento jurídico
na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do
Mar, assinada, em 1982, por 150 países, inclusive o
nosso. A chamada zona econômica exclusiva
brasileira atinge mais de três milhões de quilômetros
quadrados, o que corresponde, grosso modo, a um
terço do território brasileiro.

Todavia, a produção de pescado não se dá
somente no mar. Há também a modalidade da
aqüicultura continental, que é a criação de peixes em
reservatórios e açudes de água doce, que, juntamente
com a aqüicultura marítima, responde por cerca de
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20% da produção mundial de pescado. Da mesma
forma, a vantagem brasileira nessa modalidade é
considerável, uma vez que possuímos quase 15% da
água potável do Planeta. Dado esse potencial, a
produção nacional de pescado é desprezível.

Na pesca marítima, produzimos, anualmente,
450 mil toneladas de pescado, significando apenas
0,5% da produção mundial. Ainda assim, 95% dessa
produção provêm da captura em áreas costeiras e
concentra-se em espécies de menor valor, sendo
quase inexistente, por exemplo, a pesca brasileira de
atum, de alto valor e muito abundante nas águas
profundas do Oceano Atlântico. Quanto à aqüicultura,
produzimos 45 mil toneladas anuais de pescado –
não mais do que isso –, o que equivale a menos de
0,2% da produção mundial. Vejam o potencial que
detemos e não utilizamos. Esses dados não foram
levantados por mim, mas por técnicos.

Para mudar esse quadro e impulsionar a pesca
no País, algumas medidas foram tomadas
recentemente. Da maior importância foi uma
mudança institucional, referente ao órgão estatal
responsável pela atividade pesqueira. Antes, fazia
parte do Ministério do Meio Ambiente; atualmente,
passou ao âmbito do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, assumindo o nome de Departamento
de Pesca e Aqüicultura.

Mais vocacionado para a produção e menos
para a simples preservação de espécimes e
ecossistema – mas sem se despreocupar dessas
questões –, o Ministério da Agricultura e do
Abastecimento abriu novas perspectivas ao setor
pesqueiro. Pelo que pude perceber dos estudos que
me chegaram às mãos, a cargo do novo
departamento, temos, agora, uma equipe
interessada, para tratar os assuntos do setor. É certo
que temos de ser cautelosos ao fazer estas
observações, pois nós, brasileiros, somos excelentes
em produzir papel, estudos e traçar metas, sendo
muito falhos em implementar o que foi concebido.
Minha expectativa, porém, com a implantação efetiva
do Departamento de Pesca e Aqüicultura – devo
dizê-lo –, é a melhor possível. Tenho fé, e esta é a
última que morre.

O Departamento de Pesca e Aqüicultura (DPA)
privilegiou dois setores – a pesca oceânica e a
aqüicultura, tanto continental quanto marinha –, com
o objetivo de impulsionar a atividade pesqueira em
nosso País.

No que se refere à aqüicultura, o DPA pretende
apoiar o desenvolvimento de pólos aqüícolas,
centrados na criação de quatro espécies: camarão,
tilápia, mexilhão e surubim.

Quanto à pesca oceânica, a meta maior a ser
atingida – e não poderia ser outra – é a ocupação
efetiva da zona econômica exclusiva brasileira, já
mencionada por mim. Para isso, quer-se formar
mão-de-obra especializada, transferir tecnologia para
o País e constituir uma frota pesqueira de alto mar. É
o que, praticamente, ainda não há no Brasil.

A transferência de tecnologia e a constituição de
frota pesqueira de alto mar serão viabilizadas, de
acordo com a estratégia do DPA, mediante parceria
com empresários e empresas de países detentores
dessa tecnologia. Tal estratégia será facilitada por
legislação aprovada nos últimos anos para o setor,
mais moderna e menos discriminatória contra o
capital estrangeiro, e assumirá duas formas:
estabelecimento de empreendimentos conjuntos, as
chamadas joint-ventures, e o arrendamento de
embarcações estrangeiras por empresas brasileiras.
Espera-se grande interesse das empresas
pesqueiras estrangeiras nessas associações, já que
a costa brasileira está a poucos quilômetros de áreas
imensas, ricas em pescado.

Sr. Presidente, finalizo este pronunciamento
com uma palavra acerca da pesca de atum e
espécies afins, de alto valor econômico e, por isso
mesmo, muito disputada pelos países pesqueiros
tradicionais.

O Brasil, com interesse em participar desse
lucrativo mercado, tem assumido uma posição
corretíssima no foro internacional competente que
trata dessa atividade, a chamada Comissão
Internacional para Conservação do Atum Atlântico.

Em razão do risco de diminuição sensível dos
cardumes de atum, ocasionada pela grande atividade
pesqueira existente, a Comissão Internacional para a
Conservação do Atum Atlântico estabeleceu quotas
para a captura desse peixe, a serem obedecidas
pelas nações que se dedicam à sua pesca. Ocorre,
porém, que, na definição dessas quotas,
prevaleceram os interesses das grandes nações
pesqueiras, como Japão, Estados Unidos, Formosa,
Coréia do Sul e Espanha.

Pelo sistema de quotas acordado, cada nação
tem o direito de pescar uma quantidade de atum
equivalente ao que historicamente tem pescado.
Isso significa que as grandes nações pesqueiras,
embora não possam aumentar sua produção de
atum, podem continuar capturando a mesma
quantidade de antes. Ora, o critério exclusivo da
captura histórica impede o Brasil, cuja produção
tem sido irrisória, de desenvolver-se nesse lucrativo
comércio. Por esse motivo, sob inspiração do
DPA e com o auxílio do Itamaraty, nosso País
defende, no âmbito da Comissão Internacio-
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nal para Conservação do Atum Atlântico, a adoção
de outros critérios para a distribuição de quotas entre
nações, critérios que permitam o crescimento da
captura do atum por parte de países em
desenvolvimento.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
congratulo-me com o Departamento de Pesca e
Aqüicultura do Ministério da Agricultura e
Abastecimento pelos estudos que realizou nesse
sentido.

Sei que não é fácil, são estudos que estão
sendo realizados para enfrentar essa demanda, são
estratégias eleitas por esse Departamento, traçando
essas metas para o Brasil.

Faço votos de que todo esse esforço não acabe
sendo relegado, como muitas vezes acontece, aos
arquivos empoeirados da burocracia estatal. Que ele
dê frutos e apresente resultados concretos!

Não podemos admitir que a pesca continue
sendo uma atividade subexplorada no Brasil, apesar
de o País possuir evidentes vantagens comparativas.
É mister, por exemplo, que ocupemos nossa imensa
Zona Econômica Exclusiva. Temos, igualmente, de
constituir uma frota pesqueira de alto mar, para que
possamos participar da lucrativa pesca oceânica.
Não é admissível que a nossa indústria pesqueira,
como é o caso de Itajaí (SC), tenha de importar
sardinha da Mauritânia e do Marrocos, para enlatar
em Santa Catarina. Só no ano passado, importamos
mais de 170 milhões de quilos de bacalhau e, este
ano, aumentamos a compra de pescados do Chile e
do Uruguai.

Hoje, o nível de emprego direto no setor
pesqueiro é de apenas cinco mil trabalhadores. Caso
o Departamento de Pesca e Aqüicultura consiga
realizar as metas traçadas, pode-se chegar a 20 mil
trabalhadores empregados diretamente no setor, no
ano 2002, ou seja, quadruplicar, em três anos, a
mão-de-obra empregada. Com iniciativas viáveis
assim, em setores em que temos vantagens
comparativas, lograremos combater o desemprego.

Não tenho dúvidas de que esse quadro será
revertido e o Brasil, em razão de sua imensa costa e
do desenvolvimento econômico já atingido, será
também uma grande potência na atividade da pesca.
Cumpre ao Governo Federal apoiar e incrementar
ações concretas para o desenvolvimento do setor.

Sr. Presidente, não poderia deixar de trazer
essas considerações. São três milhões de
quilômetros quadrados de área oceânica, área
exclusiva, firmada com 150 países. Detemos 8,4 mil
quilômetros de costa. Só por essa extensão, esse
potencial, equivale a um terço do território nacional. O
Brasil é um país continente.

Além disso, no Brasil estão 15% da água doce
do Planeta, e a aqüicultura de água doce não atinge
0,2% da produção mundial. Quer dizer, temos
potenciais extraordinários que estão por ser
despertados.

Geralmente sou muito crítico, mas torço para
que as idéias do Departamento de Pesca e
Aqüicultura do Ministério da Agricultura sejam
colocadas em prática – isso é fundamental, a Nação
aplaudirá.

São essas as análises que não poderia deixar
de fazer, Sr. Presidente e nobres Colegas.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –

Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Miranda.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO.

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, o
PMDB tem candidato à Presidência da República em
2.002, e esse candidato é o nosso querido Colega
Senador Pedro Simon.

A notícia está no espaço nobre da política, na
edição de hoje dos principais matutinos brasileiros.
Afinal, aí está um fato novo que pode balançar a
estrutura do nosso Partido, de norte a sul do País,
reanimando as nossas bases e mostrando que
estamos dispostos a ocupar espaços próprios na
direção do futuro. O sangue guerreiro do velho PMDB
vai correr as artérias e todos os vasos capilares deste
imenso território brasileiro, empolgando a militância
do único Partido que tem diretórios organizados e
atuantes na totalidade dos municípios brasileiros.

Colocando-se à disposição do Partido, o nosso
querido Colega volta a mostrar o espírito irrequieto e
inconformado que é uma das marcas essenciais da
personalidade pampeira. Sensível, presente,
participante, exigente, patriota, ele tem
acompanhado a perplexidade que acompanha a vida
do partido, nos últimos anos, desde que perdemos a
liderança carismática de Ulysses Guimarães. Com a
morte de Ulysses, parece que perdemos um pouco da
nossa identidade. Temos grandes nomes que são
fortes referenciais na história da resistência
democrática, como Iris Rezende, Jader Barbalho,
Paes de Andrade e Itamar Franco, além do próprio
Senador Pedro Simon, mas parece que não tivemos
competência política para romper a apatia, nem
sabedoria para superar nossas dificuldades internas,
para conquistar a Unidade e conquistar a Presidência
da República.

Sempre ao lado dos companheiros, em missões
pessoais de renúncia e sacrifício pela paz interna do
Partido, não me lembro de ter visto Pedro Simon
reivindicar posições mais altas. Inflamado nas teses,
nas idéias e no discurso parlamentar, é um dos mais
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amenos dos nossos companheiros no trato pessoal e
na compreensão, sendo também humilde para rever
posições. Essas qualidades garantiram a Pedro
Simon uma liderança pessoal que não se desgastou,
não porque tenha fugido à exposição pessoal, mas
porque é, tem sido, e será companheiro. Foi assim
que ele construiu uma unanimidade incontrastável
entre nós, e é assim que espero que ele venha a nos
liderar já na campanha pelas eleições municipais do
próximo ano.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, nunca o
Brasil esteve tão precisado de um espírito trabalhista
como o de Pedro Simon, que vem da velha escola
gaúcha que nos deu Pasqualini, Getúlio e João
Goulart. Nesse sentido, ele é um clássico como
detentor do pensamento mais puro sobre o
trabalhismo mais autêntico. E hoje, quando nos
debatemos com essa enorme e persistente crise de
desemprego, ele saberá empunhar a bandeira e
puxar um grande coro nacional em busca da
recuperação do nosso melhor espírito de cidadania,
em que o símbolo mais forte é a inclusão social,
através do emprego.

Bem-vindo a essa nova frente de luta, meu
nobre e querido companheiro Pedro Simon.
Traga-nos a sua inspiração de luta e lidere-nos na
reconquista da auto-estima do PMDB e de todo o
povo brasileiro. Seja, mais do que nunca, o quixote
responsável e conseqüente que aprendemos a
admirar, na coragem para dizer o que pensa, no
destemor para corrigir os eventuais destemperos que
por vezes traem aqueles que ousam falar, questionar,
discordar, como você. Seja o idealista meio
anarquista que não mede o gesto, quando ele reflete
a grandeza nem sempre compreendida. E seja, como
tem sido, o defensor destemido da ética na política; o
cruzado assumido contra a corrupção. E segure o
grito, companheiro, porque Goiás estará a seu lado!
Nós acreditamos em você, Pedro Simon.

Sr. Presidente, com V. Exª, que é companheiro
nosso, Presidente do PMDB de Santa Catarina e
vizinho de Pedro Simon, creio que, de mãos dadas,
haveremos de chegar em breve à Presidência da
República com um candidato como Pedro Simon.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Mauro
Miranda, o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Casildo Maldaner, 4º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) –
Senador Mauro Miranda, como Presidente da
sessão, não posso me manifestar em relação a isso,
mas, como Presidente do Partido em Santa Catarina,

não posso deixar de me solidarizar com V. Exª,
Presidente do nosso Partido em Goiás, ao fazer
alusões a este eminente brasileiro, que é o Senador
Pedro Simon. Gostaria de, em nome da seção de
Santa Catarina, subscrever também esse
documento.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.
Presidente, muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) – Os
Srs. Senadores Jorge Bornhausen e Maria do Carmo
Alves enviaram à Mesa proposições que, em face do
disposto no art. 235, inciso III, alínea “a”, do
Regimento Interno, serão lidas na próxima sessão.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) – Os
Srs. Senadores Lúcio Alcântara, Luzia Toledo, Carlos
Wilson e Eduardo Siqueira Campos 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, o Plano Nacional
de Qualificação do Trabalhador – Planfor – completou
sua primeira fase em 1998. Logo no início do primeiro
governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso,
foram lançadas as bases de um projeto tendo como
foco a qualificação e requalificação do trabalhador
brasileiro. Implantado em meados de 1996, o
PLANFOR completou três anos de existência, com um
saldo de cinco milhões e 700 mil trabalhadores
qualificados, com investimento total de um bilhão de
reais do FAT, repassados a Estados e demais
parceiros.

Entre os trabalhadores que receberam a
assistência do Plano, estão “desempregados,
trabalhadores do mercado formal e informal, micro e
pequenos empresários e produtores, do mercado
urbano e rural, jovens à procura de emprego, jovens
em risco social, mulheres chefes de família,
portadores de deficiência, em suma, populações dos
mais diversos perfis, mas com uma demanda comum:
competência para se estabelecer e trabalhar.”

A avaliação desses três anos de funcionamento
está sintetizada num documento da Secretaria
Nacional de Formação e Desenvolvimento
Profissional, que merece receber a atenção desta
Casa. Desse documento, passo a destacar alguns
aspectos que me parecem merecedores de nosso
conhecimento e apreciação.

Concebido no bojo do projeto maior de Governo
de consolidação da estabilidade econômica do País,
retomada do desenvolvimento, construção da democracia
e da justiça social, o Planfor teve como objetivo construir
significativa oferta de Educação Profissional – EP –
permanente para qualificar ou requal i f icar, a
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cada ano, pelo menos 20% da População
Economicamente Ativa – PEA – do País.

A PEA brasileira tem cerca de 71 milhões de
trabalhadores maiores de 14 anos, ocupados e
desocupados, no mercado formal e informal. Em
números de hoje, a metal global do Planfor se traduz na
oferta de Educação Profissional para quase 15 milhões
de trabalhadores ao ano. É uma meta ambiciosa,
Senhor Presidente, principalmente se considerarmos
que o Planfor não é um simples programa de
treinamento em massa. Seu alcance maior foi pensado
como uma estratégia de articulação de uma política
nacional de Educação Profissional, integrada ao
sistema público de trabalho e geração de renda do País.

Desse modo, dois mecanismos foram acionados
para implementar as ações do Planfor: os Planos
Estaduais de Qualificação e as Parcerias Nacionais e
Regionais.

Os Planos Estaduais de Qualificação englobam
os projetos e ações de Educação Profissional no âmbito
de cada Estado. As demandas definidas em nível
municipal são aprovadas e homologadas pela
Comissão Estadual de Trabalho/Emprego e
executadas sob gestão da Secretaria Estadual de
Trabalho.

Na outra vertente, são feitas parcerias com
ONGs, sindicatos de trabalhadores, fundações,
universidades, outros Ministérios e entidades
intergovernamentais e internacionais.

Na primeira fase do Plano, que abrange o
período 1995-1998, houve superação das metas
previstas nas duas modalidades de implementação
do Planfor. No âmbito da ação estadual, receberam
treinamento 5.244 trabalhadores, para uma meta
preestabelecida em 5 mil treinandos. Nas parcerias,
que só começaram a atuar efetivamente apenas em
1997, foram treinados 430 trabalhadores, para uma
meta original fixada em 200.

Ocorreu, na verdade, um aumento gradativo da
oferta global de Educação Profissional, a partir de
1995. Nesse ano, a oferta era suficiente para atender
5% da PEA. Em 1998, o atendimento foi equivalente a
10% da PEA. Em quatro anos, portanto, chegou-se a
atingir metade do patamar que se pretende alcançar
nos próximos anos, que é oferecer treinamento a
20% da PEA. Essa ampliação foi viabilizada pelo
crescente investimento do FAT na área de
qualificação profissional. Os valores saltaram de 28
milhões de reais, em 1995, para 409 milhões, em
1998.

Segundo consta do documento, a oferta de
Educação Profissional do Planfor visa garantir:

a) formação e atualização profissional em
contextos de mudança e modernização tecnológica;

b) aumento da probabilidade de obtenção de
trabalho e de geração ou elevação de renda,
buscando reduzir os níveis de desemprego e
subemprego;

c) aumento da probabilidade de permanência
no mercado de trabalho, reduzindo os riscos de
demissão e as taxas de rotatividade;

d) elevação da produtividade, da
competitividade e da renda.

Nesse período de funcionamento, todas as
regiões brasileiras foram contempladas com ações
do Planfor. Pela análise dos dados, pode-se perceber
que houve tendência geral de equilíbrio ou superávit
(com exceção do Sudeste) quanto à distribuição
regional de treinandos e de investimentos,
comparada à distribuição da PEA. No Nordeste, por
exemplo, nota-se equilíbrio entre os números da PEA
e investimentos, mas superávit de treinandos em
relação à PEA.

Em virtude de concentrarem índices elevados de
desemprego e exclusão social, as regiões
metropolitanas e demais municípios de capitais
receberam benefícios que superam sua participação
média na população e na PEA. Em 1997-1998, as 11
regiões metropolitanas e capitais receberam, em média,
45% dos recursos, com atendimento a 40% dos
treinandos, números superiores à participação média
dessas regiões na população e na PEA, que é de 35%.
Esses dados revelam a coerência das ações do Plano com
a definição das políticas sociais do Governo, nas quais as
regiões metropolitanas e capitais estão colocadas em
posição de prioridade.

Mas não se pode pensar que tenha havido uma
focalização privilegiada dos principais centros urbanos,
em detrimento dos pequenos e médios Municípios. Foi
garantida elevada cobertura a pequenas localidades
e a áreas rurais, tendo o Planfor atingido, nos anos
de 1996, 1997 e 1998, respectivamente, dois mil e
600 municípios, três mil e 800 municípios e quatro
mil e 600 municípios. Note-se que, nesse último ano,
foram atingidos 78% dos 5.507 municípios existentes.

O documento expressa com essas palavras a
municipalização das ações de qualificação profissional
do trabalhador brasileiro:

O universo atendido inclui municípios
que integram o Programa Comunidade
Solidária, nos seguintes números: 629, em
1996; 925, em 1997; e 1.068, em 1998,
garantindo cobertura média de mais de 70% dos
focos de maior pobreza e exclusão social do
País. Nesses municípios foram investidos,
em média, 41% dos recursos e qualifi-
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cados 43% dos treinandos do Planfor, em
1997-1998. Em grande parte desses, a
chegada do Planfor representou não apenas
a realização de atividades de qualificação
em escala mais significativa, como também
o primeiro contato com alguma ação do
Sistema Público de Trabalho e Renda e
mesmo com algum benefício da política
social do Governo Federal.

É preciso destacar ainda que a prioridade de
atendimento do Planfor, seguindo diretrizes do
Codefat, “está voltada para grupos de trabalhadores
com maior dificuldade de acesso a outras
alternativas de qualificação e ao mercado de
trabalho, em função de fatores como idade, sexo,
raça/cor, baixa escolaridade e outros aspectos que
geram discriminação.”

Buscou-se, dessa maneira, atingir os grupos
de trabalhadores sujeitos a fatores de discriminação
e exclusão, em proporção semelhante à sua
participação na PEA. Apenas os trabalhadores com
escolaridade inferior ao primeiro grau ainda não
puderam ser incorporados às ofertas de
treinamento, em escala compatível com sua
participação no universo da PEA. Esse é um dos
desafios que o Planfor terá de enfrentar daqui para a
frente.

Outro desafio que a avaliação apontou como
meta para as próximas ações do Planfor diz respeito
à qualificação profissional da mulher. A participação
feminina foi acima do esperado, o que implica maior
desenvolvimento metodológico em programas
orientados pela perspectiva de gênero.

O Planfor inicia agora uma nova etapa, para o
quadriênio 1999-2002. Amparado por indicadores de
avaliação bastante amplos, seus desafios futuros
devem ser vistos como um esforço para elevar o nível
de educação básica e de competência profissional
dos trabalhadores. O Brasil necessita do Planfor para
garantir competitividade ao setor produtivo e
desenvolvimento com justiça social. Sabe-se que
escolaridade e educação profissional, por si sós, não
criam empregos, mas são pontos fundamentais para
agregar valor à produção e potencializar a criação e
aproveitamento de oportunidades de trabalho.

Ademais, todas as iniciativas que reforcem a
busca da justiça social num País reconhecidamente
tão desigual devem merecer nosso aplauso e nosso
reconhecimento. Mais: são merecedoras de votos de
sucesso futuro e de todo o apoio que as forças
organizadas da sociedade puderem lhes conferir.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado!

A SRA. LUZIA TOLEDO (PSDB – ES) – Sr.
Presidente, Sras e Srs. Senadores, certamente seria
um exagero afirmar que o atraso econômico e social
do Brasil é devido aos quinhentos anos de
dominação masculina na política. Embora desse
uma boa frase de efeito, seria um absurdo afirmar tal
coisa, já que, além desse inegável domínio
masculino, muitos outros fatores contribuíram para
perpetuar a extrema situação de desigualdade que
reduz milhares de mulheres à condição de párias
sociais.

Por outro lado, não é exagero afirmar que a
participação feminina na vida pública sempre foi
tolhida. Prova disso são os séculos de alijamento
das mulheres dos processos eleitorais, pois só lhes
foi facultado o direito de voto há pouco mais de meio
século.

Observe-se bem: exclusão da vida pública
quando se tratava de decidir, mas não quando se
tratava de executar. Um exemplo disso são os
trabalhos assistenciais, quase sempre sem
remuneração, entregues às mulheres. Como
voluntárias em tempos de crises, eram convocadas
a prestar serviços de educação, de saúde.

Entretanto, só recentemente, a partir do
momento em que a mulher passou a ocupar um
espaço no mercado de trabalho, teve, minimamente,
direito a influir diretamente nas escolhas políticas.

Mas o propósito deste pronunciamento não é
tratar aqui de dicotomias. Não quero falar de
oposições categóricas do masculino de um lado e do
feminino de outro. Não é esse o meu propósito, nem
nunca o foi, desde que ingressei na política. Entendo
que o exercício da política está relacionado à
consecução do possível. Entendo, também, que a
política consiste de escolhas. E que é preciso estar
no exercício do poder para escolher. Por isso, creio
que a mulher deve assumir seu papel nas instâncias
de poder, para ter como decidir por políticas públicas
que favoreçam o gênero feminino.

Aprendi, desde os tempos de professora de
Português e de História, que a mulher precisa se
fazer presente nas instâncias de decisão. Guindada à
condição de diretora de escola, numa de minhas
primeiras funções de dirigente pública, pude estar
diante de um tipo peculiar de poder: o poder de serviço,
o de exercer o comando em benefício de uma
coletividade.

Posteriormente, no exercício de cargos públicos,
como o de representante do meu Estado em outras
instâncias, de Assessora Jurídica do Governo do
Estado, de Vereadora, de Vice-Prefeita e Prefeita, ou
mesmo na condição Senadora, aprendi que o
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exercício do poder por uma mulher pode fazer muita
diferença, em qualquer ambiente. Numa dessas
ocasiões, no exercício da Prefeitura de Vitória, tive a
satisfação de criar o “JUS MULHER”, em parceria
com a Associação Brasileira das Mulheres de
Carreira Jurídica. Trata-se da prestação de serviços
jurídicos gratuitos a mulheres carentes, uma singela
experiência de resgatar um mínimo de dignidade a
mulheres sem acesso à Justiça.

Nos outros cargos públicos que exerci, da
participação na diretoria da Sociedade de
Assistência à Velhice Desamparada de Vitória –
uma função da qual me orgulho muito – à função de
conselheira do Conselho Nacional dos Direitos da
Mulher, tive sempre comigo a convicção de que a
mulher na política faz uma diferença fundamental
para a diminuição das desigualdades de gênero.
Tanto é assim que não me furtei a ser uma das
fundadoras do Partido da Social-Democracia
Brasileira (PSDB) e a me candidatar (e ser eleita) a
cargos públicos.

Mas é inegável, Senhoras e Senhores, que são
poucas as mulheres no exercício de cargos
públicos; é patente o quanto é desigual a
proporção de mulheres com assento nos postos de
comando no País, comparada com sua presença
no conjunto da população. A isso pretendo me
dedicar, aqui, hoje, a fim de refletir com todos na
busca de formas de mudança.

Sem nenhum orgulho, mas, antes, com
tristeza, podemos constatar que o Brasil é uma
espécie de campeão às avessas no campo das
desigualdades, tanto as sociais, econômicas e
culturais quanto as de gênero.

A renda em nosso País, todos sabem, não é
distribuída equitativamente. Assim comprovam os
indicadores. O último Relatório de Desenvolvimento
Humano da ONU, por exemplo, nos coloca no pouco
louvável 79º lugar, uma posição obtida em função
das disparidades na distribuição de renda. É,
também, fato notório que, entre os desiguais, ou
seja, entre os prejudicados com essa redistribuição
de renda, as mulheres são as mais atingidas.

Basta tomar as estatísticas da Região
Metropolitana de São Paulo que, pelo seu perfil,
encerra, ao mesmo tempo, algumas das melhores e
algumas das piores características de nosso Brasil.
Pois bem: em São Paulo, o salário das mulheres
correspondia a 63% do salários dos homens. E não
se diga que essa disparidade seria devida a uma
menor jornada das mulheres, pois as diferenças se
revelam também no cômputo do valor das horas
trabalhadas. Em 1998, por hora trabalhada, as

mulheres percebiam R$ 3,82, enquanto que os
homens recebiam, pelo mesmo intervalo de tempo
trabalhado, R$ 5,10. Para o Brasil como um todo, o
Relatório de Desenvolvimento Humano da ONU
revela que essa discrepância é um pouco maior:
mostra que a renda do brasileiro do sexo masculino
é 2,41 vezes maior que a renda da brasileira.

Outros dados indicam que as ocupações
femininas, a maioria no setor terciário, são nas
funções de baixo prestígio, como costura (94% da
mão-de-obra), magistério de Primeiro Grau (90%),
secretariado (89%), telefonia (86%), enfermagem
(84%) e recepção (81%).

O Relatório afirma, ainda, que a pobreza das
mulheres não é bem retratada pelas estatísticas,
que sempre medem a renda per capita da família e,
com isso, a mulher acaba sendo computada com um
rendimento superior ao que realmente aufere. Por
outro lado, ao desfrutar de uma renda familiar para a
qual contribui em menor proporção, a mulher pode
ter menos poder de escolha no consumo de roupas e
outros objetos de uso pessoal, que também fazem
parte de seu bem-estar.

Pelo Relatório de Desenvolvimento Humano, a
situação das mulheres chefes de família é ainda
pior. Dois terços das famílias monoparentais são
chefiadas por mulheres. Se a família for negra, 80%
dessa categoria são chefiadas por mulheres.
Nessas famílias, as crianças entram muito cedo no
mercado de trabalho, o que resulta em mau
aproveitamento na escola e alto índice de
repetência. Quase todas as crianças abandonam a
escola muito cedo e se transformam em analfabetos
funcionais, o que tende a perpetuar a condição de
pobreza dessas famílias.

Mas os problemas não param aí. Se o
segmento dos trabalhadores em geral é alcançado
pelo desemprego, a parcela feminina é atingido em
maior escala. Em 1998, por exemplo, o desemprego
(na Região Metropolitana de São Paulo) entre as
mulheres atingiu 21% da População
Economicamente Ativa feminina, ao passo que,
entre os homens, esse percentual chegou a 16%.

Mesmo que o tempo de desemprego aumente
para ambos os sexos, para as mulheres, o período é
maior. Tomando como base, ainda, as estatísticas
da Região Metropolitana de São Paulo, temos um
período de desemprego de 21 meses para mulheres,
contra um período de 13 meses para os homens.

Enfim, a enumeração poderia prosseguir, com
constatações semelhantes, razão pela qual passo
para outras considerações.
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Vejamos agora a participação da mulher na
política. Na década de 30, por sinal a primeira
década em que se pôde registrar o voto feminino
entre nós, havia no Brasil apenas duas deputadas
federais; entre 1950 e 1970, tivemos apenas 4
deputadas federais e uma suplente de senadora. Na
eleição de 1994, a Câmara dos Deputados passou a
ter uma participação de 6,8%, e o Senado, de 6,2%.
Hoje, no parlamento, onde, entre os Poderes da
República, aparentemente, é maior a presença
feminina, ainda estamos muito aquém de uma
mínima proporcionalidade. Apenas 5,9% das vagas
parlamentares são ocupadas por mulheres, não
obstante os esforços feitos nos últimos anos para
reservar-lhes cotas mínimas nas chapas eleitorais.

Nos Executivos Municipais, dos cinco mil
municípios, as prefeitas são menos de duzentas;
entre todos os Estados da Federação, apenas um é
governado por mulher. Atualmente, no Executivo
Federal, não há nenhuma ministra.

Em março deste ano, durante a realização da
Segunda Semana da Mulher, no Senado Federal, eu
já levantava os problemas da participação das
mulheres nos cargos da Administração Pública. De
um total de 530 mil servidores federais, as mulheres
representavam 44%. Entretanto, dos 136 maiores
cargos (DAS-6) apenas 13% eram ocupados por
mulheres.

No Judiciário, é ainda tímida a participação de
mulheres, sendo que não há nenhuma nas cortes
superiores e apenas uma no Superior Tribunal de
Justiça.

O Relatório de Desenvolvimento Humano do
Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD) passou a registrar os
índices de participação das mulheres no comando
da sociedade, criando o Índice de Poder por Gênero.
Nesse indicador, o Brasil ocupa o 70º lugar no
ranking, um sinal do alto grau de desigualdade de
poder entre os gêneros. Entre nós, apenas 17,3%
dos cargos de gerência são ocupados por mulheres.
Mas não se pense que essa realidade se reproduz
em outros países na mesma proporção. Na
Noruega, Suécia, Holanda e Finlândia as mulheres
ocupam 30% das cadeiras parlamentares. Mas não
se pense, ainda, que uma alta representatividade
das mulheres no poder é privativa de países
desenvolvidos, pois países em desenvolvimento
como Cuba (21º), Costa Rica (23º), Trinidad e
Tobago (24º) e República Dominicana (25º) ocupam
melhores posições nesse ranking que França (36º) e
Japão (38º).

1 Em Inglês, GEM – Gender Empowerment Measure.

É preciso atentar, Senhoras e Senhores, que a
presença da mulher na política não se deve a uma
“cobiça” ou a um desejo de ocupar espaços de
poder, ou, como se diz, “tomar o lugar do homem”,
numa espécie de competição gratuita. Está
comprovado que algumas políticas públicas de
extrema importância só são levadas a cabo quando
têm a participação decisiva das mulheres.

Tomarei um exemplo, ligado à saúde
reprodutiva da mulher. No Brasil, todos sabem,
temos um percentual muito acima do desejado de
partos por cesariana: cerca de 32% dos partos, em
1996, foram feitos por esse método, o que aumenta
as possibilidades de infecção e de nascimento de
crianças antes do tempo. Com isso, a taxa de
letalidade é três vezes maior que no parto normal, de
acordo como o Ministério da Saúde. As
complicações na gravidez, durante o parto, ou no
período pós-parto, são responsáveis pela morte de
cerca de 3,5 mil mulheres em idade reprodutiva,
anualmente. Isso significa 114 mortes maternas
para cada 100 mil nascidos vivos, um dos maiores
índices da América Latina. A maior parte das mortes
maternas é atribuída à falta ou à má qualidade da
assistência pré-natal e durante o parto, pois essas
mulheres têm dificuldade de acesso ao sistema de
saúde, o que impede o acompanhamento adequado
da gravidez, especialmente nas mulheres mais
pobres.

Observem, Senhoras e Senhores Senadores,
que políticas de saúde pública dependem de muitas
escolhas. Uma delas é a escolha orçamentária. Se
há recursos, há assistência. Se faltam verbas, já
vimos o resultado. Por isso propugno pela presença
cada vez maior das mulheres na política e nos
processos decisórios, para que as escolhas passem
a ter um caráter de discriminação positiva. O
exemplo da saúde é apenas um deles. Poderíamos
ver que escolhas públicas no campo da assistência
social e da educação, como creches e pré-escolas,
aumentaria, em muito, as possibilidades de maior
sucesso escolar das crianças das classes pobres.

Mas a maior participação da mulher na política
depende de muitos fatores. Estabelecer cotas
eleitorais é um bom começo. Mas não é tudo. É
preciso mudar a cultura de toda sociedade. Se hoje
parece ser mais que natural a participação dos
homens na política, o mesmo não ocorre em relação
á participação das mulheres.

Homens públicos são objeto de notícia pelos
seus feitos (bem feitos ou malfeitos); já as mulheres,
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independentemente de suas competências, são
sempre objeto de enquadramento em estereótipos
relacionados à estética ou ao comportamento.
Deputada X é musa de tal ou qual coisa; prefeita Y é
deselegante, não tem charme; ministra Z não sabe
se comportar em público, e assim por diante. O que
é avaliado não é a competência política ou técnica
da mulher que ocupa o cargo público, mas seu
“desvio” do que se devia esperar do
comportamento feminino.

Para se ter uma idéia de como essa
discriminação faz parte do senso comum, basta ver
um lugar histórico, sempre reservado a cônjuges de
chefes de Poder Executivo: a condução das políticas
sociais compensatórias, ou seja, a distribuição de
alimentos, de cobertores, de roupas para os
desvalidos. (Vejam que, num país como o nosso,
não estou condenando essas políticas
compensatórias, em si; estou apenas registrando
que elas estão à margem das grandes políticas
públicas.) Já as políticas econômicas, que são a
fundamentais para as decisões são entregues a
homens.

Mas quando, por alguma circunstância, as
políticas mais importantes são entregues a
mulheres, e se essas políticas vêm a falhar, não é a
capacidade dessa pessoa que é questionada. Vem
de novo o estereótipo, com frases do tipo: “Esperar o
que de uma mulher?”

Com isso, Senhoras e Senhores, quero
reafirmar que não basta aumentar a participação
das mulheres nos cargos de mando. É preciso
operar uma verdadeira revolução nas crenças, nos
estereótipos, no senso comum, de modo a que a
maior participação das mulheres na política
contribua, de fato, para fazer avançar o
desenvolvimento humano no Brasil.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.
O SR. CARLOS WILSON (PSDB – PE) – Sr.

Presidente, Sras e Srs. Senadores, como todo
brasileiro e principalmente por ser pernambucano,
sinto grande emoção em falar, desta tribuna, para
prestar a minha homenagem póstuma a Dom
Hélder Câmara.

Todos nós lamentamos a perda do nosso
Arcebispo Emérito de Olinda e Recife que faleceu na
última sexta-feira, após noventa anos de luta em
defesa dos direitos humanos e de trabalho
incansável e corajoso para resgatar a dignidade dos
pobres e oprimidos do Brasil.

Pastor dos pobres, profeta do amor, peregrino
da paz e da esperança, irmão de todos. Os

incontáveis títulos pelos quais foi chamado ao longo
de sua vida e os inúmeros prêmios e honrarias com
que foi agraciado, a maior parte delas no exterior,
tudo isso é ainda muito pouco para expressar a
grandiosidade deste pequeno gigante que, com seu
corpo franzino, sua voz mansa e seus gestos
suaves, tornou-se uma fortaleza em defesa da
justiça social e da valorização do homem brasileiro.

Mais de setenta anos de sua vida foram
dedicados ao seu trabalho apostólico. Nestes mais
de setenta anos, conseguiu despertar as elites
intelectuais, incomodar os poderosos, defendendo
incansavelmente os humildes e desfavorecidos.

Nunca lhe faltou sabedoria para conduzir o seu
rebanho. Eu mesmo, quando fui Governador de
Pernambuco, sempre procurei o amigo e
conselheiro, e pude receber dele aquela palavra
oportuna de equilíbrio e orientação, tão necessária
nos momentos difíceis.

Dom Hélder deixa-nos aos noventa anos,
dando mais uma demonstração de sua força
espiritual. Qualquer outro, mais fraco, teria
sucumbido antes, diante de tantas injustiças. Mas
não Dom Hélder! Ele jamais perdeu a coragem. Não
se vestia de preto porque falava de esperança.

Sua pregação pelo fim da opressão, pela justa
distribuição das terras no Brasil, pela melhoria das
condições de vida dos brasileiros mais humildes
continuará a ecoar em todos os rincões de nosso
País e a repercutir em todo o mundo.

Tinha Dom Hélder noventa anos, mas seus
ideais jamais envelheceram. Precursor da luta
contra a fome, lançava, em 1990, a campanha “Ano
2000 sem miséria.” Afirmava que a pobreza é
evangélica, porém a miséria é uma ofensa ao
Criador e Pai. Morreu sem ver realizado o maior de
seus sonhos.

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores
Senadores: o exemplo de compromisso com o povo
de nosso País que Dom Hélder nos transmitiu por
meio de sua história é algo que não pode ser
esquecido nem minimizado.

E neste momento, conclamo os meus pares
nesta Casa, os governantes do nosso País e todo
brasileiro responsável a promover a verdadeira
revolução que ainda está para ocorrer neste Brasil, e
cuja semente foi plantada por Dom Hélder: a
revolução da solidariedade, da paz social e da
justiça para todos, a revolução do compromisso
verdadeiro para com os mais simples

No momento em que a questão da miséria e das
desigualdades desperta a classe política e assume
feições suprapartidárias, é chegada a hora de tomar-
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mos a bandeira de Dom Hélder. A maior homenagem
que podemos prestar a ele é a nossa firmeza e
determinação na defesa intransigente de sua causa.

A profícua vida e o trabalho grandioso de Dom
Hélder Câmara ainda haverão de ser coroados com
a vitória suprema, quando o Brasil deixar de ser o
país dos privilégios e das desigualdades e tornar-se
a terra da fraternidade e da igualdade de
oportunidades para todos. Nós devemos isso a Dom
Hélder e a todos os milhões de brasileiros que
vivem, ainda hoje, desprovidos das prerrogativas
mínimas da dignidade humana.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR CARLOS WILSON:

HÉLDER CÂMARA: ECCE HOMO!

Roberto Romano
Elias Canetti escreve, no monumento de teoria política

intitulado “Massa e Poder”, algo que faz pensar no destino dos
líderes sociais. Ele compara a existência dos poderosos e a dos
grandes escritores. Os primeiros, ocupados acima de tudo com a
própria sobrevivência política, “arrastam consigo para a morte tudo
o que os cerca”. Isso prova, na verdade, a sua impotência: “Eles
matam em vida, matam na morte, um séquito de mortos os
acompanha para o além”. Os segundos levam consigo para um
tempo imortal o que os rodeia, guardando as vidas mais humildes e
as mais sublimes no escrínio da memória humana. Com eles, “os
mortos se oferecem aos vivos como o mais nobre de todos os
alimentos”. Os tiranos e os que se dedicam à escrita nobre definem
duas faces da experiência humana. Enquanto paradigmas, sua
passagem por este mundo serve para separar o espírito da poeira.

Essas considerações chegam à lembrança no instante em
que o padre Hélder Câmara entra para o registro do eterno.
Morreram os ditadores. Muitos cortesãos do regime castrense foram
cobertos pelo esquecimento coletivo. Alguns deles permanecem,
como sinais de um pretérito que pode retornar, mas são recusados
pela maioria dos cidadãos. Um homem franzino, de mente larga,
fala mansa, ostentando perene sorriso nos lábios, desprovido de
poder, chega hoje à raiz da memória coletiva, tornando-se um
integrante da própria nação brasileira.

Quando explodiu o golpe de Estado, em 1964, Hélder
Câmara dirigia a Arquidiocese de Olinda e Recife. Ciente de que
presos políticos corriam risco de vida, deixou sua batina simples e
se cobriu com as vestes que exibiam a dignidade do cargo. Ele
usou pela única vez o veículo oficial e se dirigiu aos quartéis. Ali
conseguiu a libertação de vários democratas perseguidos. Com
isso, mostrou que os símbolos podem ou não estar a serviço da
vida. E que mais importante que as convenções é salvar corpos e
almas.

No início dos anos 70, os frades dominicanos, no presídio
Tiradentes, em São Paulo, entraram em greve de fome, protestando
contra a repressão e as injustiças no andamento dos processos.
Um coronel do Exército, indicado para seguir o movimento, afirmou
certo dia a um dos religiosos: “Sou cearense, e a missa de minha
formatura militar foi celebrada por Hélder Câmara, que na época era
integralista. Hoje ele mudou de lado”. Jamais foi ouvido elogio maior
à dignidade do pensamento numa pessoa humana. A coerência é
valor inestimável. Mas o raciocínio, que permite mudar de opinião,
define os seres mais lúcidos de nossa espécie. E isso não é muito

comum. Desde Montaigne sabemos que “a bondade é mais bela e
mais atraente quanto mais rara” (“Da Vaidade”). E não pode ser
bom quem não examine os conceitos e preconceitos assumidos
numa ou noutra fase da própria vida. As ideologias podem e devem
ser relativizadas, mas o culto ao livre pensamento é a base da
civilização.

Hélder Câmara levantou sua voz num instante em que
muitos calaram. Os ditadores, numa atitude mesquinha que lhes é
habitual, proibiram até a publicação de seu nome. O sacerdote
certamente lembrou-se de sua fé: em momentos de injustiça, se os
homens se calam, as pedras gritam. Sua palavra lhe custou o exílio
dentro do Brasil e dele retirou a púrpura cardinalícia, por obra dos
diplomatas, os grandes inquisidores do Vaticano. Mas sua atitude
pastoral os envergonha ainda hoje. Na língua dos carreiristas
eclesiásticos, o seu nome será para sempre um ferro em brasas.

Numa hora em que nosso país enfrenta uma grave crise
econômica, política, ética, a passagem de Hélder Câmara para a
imortalidade é sinal de esperança. Como disse Elias Canetti das
grandes inteligências, morrendo, elas se tornam um alimento nobre
para nossas almas. Sem ódios, rancores, invejas, mas com uma
força enorme dirigida contra o poder sem peias, Hélder Câmara
é um nome diante do qual se pode dizer, com orgulho do ser
humano: “Ecce Homo!”.

Roberto Romano, 53, é professor titular de ética e
filosofia política na Unicamp (Universidade Estadual de
Campinas).

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr.
Presidente, Sras e Srs. Senadores, sem embargo
dos esforços, que, por uma elementar questão de
justiça, reconhecemos vem o Ministro José Serra
empreendendo, a saúde pública no Brasil, legado de
décadas de abandono e negligência, continua um
desastre, em prejuízo da população deste País,
especialmente a de baixa renda, que sequer tem
acesso aos planos de saúde.

Em verdade, na área da saúde, a crônica
carência de recursos, aliada à alta dos custos da
assistência médico-hospitalar, vem desencadeando a
má qualidade no atendimento à população, seja com o
sucateamento dos hospitais, a falta de pessoal médico e
auxiliar e o recrudescimento de moléstias
infecto-contagiosas que, acreditava-se, já estariam
erradicadas, como, por exemplo, o caso da tuberculose,
que vem crescendo de forma alarmante.

As filas às portas dos hospitais públicos e
conveniados com o SUS continuam a crescer, e o
atendimento a piorar.

É preciso, para que a questão social de tamanha
envergadura seja enfrentada com eficiência, que formas
alternativas de atendimento médico sejam implantadas.

A esse propósito, e independentemente de
qualquer conotação ideológica, que aqui não interessa,
um pequeno país vem proporcionando ao mundo um
exemplo de competência no atendimento médico à
sua população: Cuba.
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Já implantando alguns métodos de saúde
pública desenvolvidos por essa nação caribenha, o
Estado do Tocantins conseguiu reduzir a
mortalidade infantil de 36 para 20 óbitos a cada
grupo de mil crianças, o que configura um dado
alvissareiro para uma unidade federada com
recursos tão limitados como a nossa.

Pois bem, o Tocantins, agora, como imperativo
para melhorar o atendimento médico à sua sofrida
população, pleiteia a criação, no Estado, do Instituto
Superior de Ciências Médicas, que formará médicos
ao estilo de Cuba, onde os profissionais atendem as
pessoas em suas casas, evitando as visitas aos
hospitais e centros de saúde.

Os cinqüenta médicos cubanos, que, em virtude
de convênio, atuam no Tocantins, já demonstraram,
cabalmente, a eficiência desse sistema de saúde
pública, que beneficia exatamente as famílias mais
carentes.

O Governo do Estado reivindica apoio da União
para a implantação do aludido Instituto, que
contribuirá, decisivamente, para diminuir ainda mais

os índices de mortalidade infantil e melhorar a
qualidade de saúde, e conseqüentemente, de vida
dos tocantinenses.

Por isso, desta tribuna, dirigimos nosso mais
veemente apelo ao Ministro da Saúde, José Serra,
para que, com seu indispensável apoio, torne-se
realidade o Instituto Superior de Ciências Médicas do
Tocantins que, temos plena convicção, será um
marco numa nova estratégia de atendimento médico
à população mais pobre do País.

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) –
Não há mais oradores inscritos.

A Presidência lembra ao Plenário que a sessão
de amanhã, às 9 horas, será não deliberativa.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) –
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos, lembrando às Sras. e Srs.
Senadores que constará da sessão deliberativa
ordinária a realizar-se na próxima quarta-feira, dia 8
de setembro, às 14 horas e 30 minutos, a seguinte:

ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) – Está
encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 14 horas e 3
minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR ROMERO JUCÁ, NA
SESSÃO DE 27-8-99, QUE SE REPUBLICA
POR SOLICITAÇÃO DO PARLAMENTAR.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vou falar hoje
sobre uma questão específica da reforma tributária, a
que se refere aos fundos de pensão e suas
tributações.

Mas antes disso, gostaria apenas de fazer um
comentário sobre o fato político de ontem, que
efetivamente repercutiu em todo o País, que foi a
Marcha das Oposições. E, como disse no meu

discurso de ontem, eu esperava que, pela liberdade
que o País vive, a marcha transcorresse em paz, com
tranqüilidade e que, sem dúvida nenhuma,
representasse segmentos que desejam manifestar
suas aspirações a até seus descontentamentos.

O fato ocorreu como esperávamos. A
democracia, mais uma vez, no Brasil, demonstrou
que está consolidada; os dirigentes de hoje são
democratas. A situação da Venezuela é diferente. Lá
o Congresso está cercado por militares .

Portanto, só tenho a augurar que as lições, as
colocações e a experiência colhida com o dia de
ontem possam, efetivamente, contribuir para a
melhoria do Governo e também para o
direcionamento de uma ação construtiva das
Oposições.

Ainda neste tema, Sr. Presidente, solicito a
transcrição do artigo do Ministro da Justiça, José
Carlos Dias, publicado na Folha de S.Paulo de
ontem, sob o título “A Marcha e a Democracia”.
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Outro assunto de que quero tratar versa,
especificamente, sobre a reforma tributária que está
em andamento. Há necessidade, Sr. Presidente, de
se clarificar a situação tributária dos fundos de
pensão e fundos previdenciários.

Em todo o mundo, os fundos de pensão hoje
são, efetivamente, o maior segmento de poupança
para investimento nas economias capitalistas. Temos
o caso da Holanda, por exemplo, em que a poupança
dos fundos de pensão representa 120% do PIB. E,
aqui no Brasil, infelizmente, os fundos de pensão
ainda representam 11% do PIB. Existem
incongruências e, inclusive, há um processo
tramitando no Supremo Tribunal Federal, exatamente
para cobrar uma bitributação da poupança dos
fundos de pensão.

Entendo que vivemos um momento importante
com a reforma tributária para clarificar essa questão e
definir realmente a imunidade tributária dos fundos de
pensão na sua poupança. Os fundos de pensão
devem pagar impostos, sim, mas no momento em
que o recurso, ao final, é transferido para o usuário da
sua conta. Se fizermos isso, vamos agregar à
poupança e ao investimento nacional muito mais do
que os R$3 bilhões e meio por ano que os fundos de
pensão possibilitam de investimento.

Quero, portanto, fazer esse registro rápido e
apelar ao Relator, na Câmara dos Deputados,
Deputado Mussa Demes, a quem estou
encaminhando correspondência, exatamente para
que fique atento a esta necessidade de se trazer um
fortalecimento dos fundos de pensão, em se
fortalecer o sistema previdenciário por meio dos
fundos previdenciários, que estão em votação na
Câmara dos Deputados, e buscar um caminho para
fortalecermos os investimentos em nosso País.

O Sr. Agnelo Alves (PMDB – RN) – V. Exª me
permite um aparte?

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Concedo
o aparte ao Senador Agnelo Alves, com muito prazer.

O Sr. Agnelo Alves (PMDB – RN) – Ilustre
Senador Romero Jucá, quanto à reforma tributária,
estou aqui há trinta dias, mas estou rés-do-chão,
como jornalista. Há muitos anos verifico que estão
faltando decisão e vontade políticas para que a
reforma tributária se faça. Da parte do Governo,
porque está acostumado a gerir o caos que aí está;
então, talvez tema que, em estabelecendo regras
mais sérias e mais verdadeiras, haja dificuldades de
arrecadação. Da parte da Oposição, porque, caos por
caos, deixa mais esse rolar. E este Congresso tem
uma cultura de só votar matérias consensuais, e,
infelizmente, a reforma tributária não tem sido
consensual e jamais será. Confesso que, com todo

apreço que tenho pelo Deputado Mussa Demes, não
consigo entender como simplificar a reforma tributária
deste País – uma necessidade gritante de baixar os
custos no Brasil, incentivar o desenvolvimento e o
que deveria ser uma parte importante no combate à
miséria e à pobreza. Então, V. Exª está fazendo aí um
pronunciamento que reputo da maior importância, e
estou perplexo diante da verdade que está aí: nem o
Governo tem interesse, porque já que se acostumou
a gerenciar o caos, nem a Oposição, porque um caos
a mais, um caos a menos, tanto faz. E nós,
Deputados e Senadores, os Congressistas, estamos
acostumados, cultuando uma cultura – em que pese
a redundância – de só votarmos as matérias
consensuais. E a reforma tributária é mais para
dissenso do que para consenso.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) –
Agradeço o aparte de V. Exª, que tem razão. Fazer
uma reforma tributária da forma como ora se pretende
é algo extremamente polêmico, mas que precisa ser
encarado pelo Congresso Nacional principalmente.

Nós temos de simplificar impostos e cobrá-los
melhor. Na minha visão, quanto menos impostos
declarativos houver, melhor, porque evita-se a
sonegação. Efetivamente, esta é uma questão que
não pode ser adiada no País. Nós temos de buscar
redefinir o serviço público e redefinir o perfil de
financiamento desse serviço público.

Mas, Sr. Presidente, eu dizia que o
Presidente da Abrapp, Associação Brasileira das
Entidades Fechadas de Previdência Privada, o Sr.
Carlos Eduardo Caldas, publicou artigo na Gazeta
Mercantil, no dia 4 de agosto, fazendo uma análise
profunda dessa questão da tributação ou
bitributação dos fundos previdenciários e, em um
item desse artigo, ele diz:

“Além de ir contra a melhor doutrina
tributária, a britributação da poupança
previdenciária estaria, nesse caso, penalizando
ainda mais as pessoas físicas e jurídicas que já
pagam os seus impostos, ou seja, empresas e
trabalhadores do mercado formal que hoje,
segundo dados da Receita Federal, já contribuem
com R$30 bilhões por ano...”

Portanto, ficam, aqui, o registro e a necessidade
de, efetivamente, encarar-se essa reforma tributária de
forma mais justa, mais capilarizada e mais democratizada
e de forma a cobrar, também, das grandes empresas os
impostos necessários, porque, infelizmente, devido à
complexidade – e, aí, o nobre Senador Agnelo Alves
tem razão –, devido aos meandros tributários
nacionais, as grandes empresas, as grandes
consultorias fazem escapar os bancos, produtores
e grandes empresários e, na verdade, a
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taxação fica nas costas da classe média, do
pequeno e do médio empresário.

O Sr. Agnelo Alves (PMDB – RN) – Permite
V. Exª um outro aparte?

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Pois
não. Ouço, novamente, o aparte de V. Exª, nobre
Senador Agnelo Alves.

O Sr. Agnelo Alves (PMDB – RN) – Nobre
Senador Romero Jucá, agradeço a atenção de V.
Exª e gostaria de acrescentar, ainda, que no Brasil
os impostos são feitos para não serem pagos e em
tão grande volume que há um incentivo à
sonegação. Caso se fizesse um imposto explícito, e
baixo, informando ao contribuinte o que ele está
pagando, todos pagariam e saberiam o que
estariam pagando. Fazem o imposto embutido,
alto, para os mais sabidos não pagarem.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – V. Exª
tem razão. Na verdade, o imposto explícito é um
modelo consagrado a nível internacional.

Quero encerrar, Sr. Presidente, solicitando
também a transcrição do artigo do Presidente da
Associação Brasileira das Entidades Fechadas de
Previdência Privada – Abrapp, Dr. Carlos Eduardo
Caldas, na Gazeta Mercantil do dia 4 de agosto, sob
o título Reforma tributária, poupança e
desenvolvimento.

Muito obrigado
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio) – V. Exª

será atendido nos termos do Regimento Interno do
Senado Federal.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Muito
obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO:

A MARCHA E A DEMOCRACIA

José Carlos Dias

Especial para a Folha
Anistia! Há 20 anos iniciou-se com esse grito a

reconstrução da ordem jurídica, devastada durante o período
em que muitos creram, equivocadamente, no uso da força a
serviço da democracia. Como advertia Alceu Amoroso Lima, o
recurso à força requer sempre mais e mais força para
sustentar-se, até o ponto de tornar impossível a vida social.

A nação não poderia permanecer dividida. A anistia veio
para fazer esquecer, em parte e no mundo do Direito, os
agravos, as injustiças.

Ao longo desses últimos 20 anos, a harmonia jurídica
vem sendo restabelecida entre os brasileiros. Inegavelmente,
já existe liberdade política, submetido o exercício da força aos
civilizados valores da cidadania.

A injustiça social, não há como negar, persiste, porém
agravada pelas restrições econômicas de caráter internacional,
a exigir dos espíritos solidários cada dia maior empenho na
luta política.

Mas o rumo da ação política não há de ser o do
radicalismo, com feição de força, que essa nós, militantes da
democracia, temos de rejeitar. Pelo contrário, havemos de
tender para o debate convergente, para a articulação que
favoreça o progredir contra a injustiça social, sem o perigo do
retrocesso.

Particularmente se espera, dos que até 20 anos atrás
estiveram envolvidos pessoalmente, irmanados, na luta contra a
ditadura – políticos cassados, presos políticos, defensores dos
perseguidos políticos – que não se confundam neste agudo
momento, não tolerem que individuais pretensões de mando
político se misturem com as mais justas reivindicações populares
por emprego, por desenvolvimento econômico, por paz social.

As propostas de mudança, de correção de diretrizes,
devem ser manifestadas com liberdade, reforçados os
argumentos, aprimoradas as fórmulas, bem-vindos até os
protestos enfáticos, que isso tudo são usos democráticos.

Deve-se, no entanto, condenar a exploração demagógica,
diga-se mesmo, a covardia demagógica, que é empenhar
irresponsavelmente, em momento crítico, a velha bandeira dos
trabalhadores, com olhos voltados, na verdade, para menores e
individuais aspirações políticas, crítica usurpação da chamada
“Marcha dos 100 Mil”.

Essa marcha coloca em discussão as importantes lições
desses 20 anos de construção da democracia: a necessidade da
convivência entre os diversos segmentos e agentes políticos,
todos perseverando no exercício da responsabilidade.

O que se espera dos antigos aliados das refregas contra a
ditadura, em favor da democracia, é que se articulem em torno de
propostas para solução dos problemas, em verdadeira
convivência democrática. Que tenham a sensatez de não aderir
aos fáceis insultos ao governo, quase um infantil processo de
transferência de responsabilidade.

O barulho feito pelos chamados “sem-rumo”, imiscuídos
entre idealistas lideranças e cidadãos caminhantes, sufoca muita
gente séria e bem intencionada, que poderia colaborar com o
diálogo construtivo entre oposição e governo. Tristemente para
nosso país, muitas pessoas fundamentais para a construção
do debate democrático acabam relegadas ao coadjuvante
papel de engrossar o coro ou a marcha.

O que se espera dos governantes? Que saibamos
celebrar a anistia, garantindo o direito de reunião e livre
manifestação do pensamento, o respeito ao poder
legitimamente constituído pelo povo. Dos opositores, que
sejam conseqüentes, zeladores da democracia,
demonstrando, como expectantes do poder, a
responsabilidade para o seu virtual exercício.

REFORMA TRIBUTÁRIA,
POUPANÇA E DESENVOLVIMENTO

Carlos Duarte Caldas*

A volta do País ao crescimento é uma aspiração da
sociedade brasileira, como bem realçou um manifesto da
Confederação Nacional da Indústria e como têm sublinhado
repetidas vezes as lideranças dos mais variados setores da
economia. A reforma tributária é o instrumento fundamental para
ajudar a tornar realidade esse objetivo dos brasileiros, conforme
vêm afirmando seguidamente o próprio presidente da República,
Fernando Henrique Cardoso, e sua equipe econômica.

Em dias recentes o Deputado Antônio Kandir (PSDB-SP),
vice-presidente da Comissão Especial da Reforma Tributária, e o
ministro Pedro Malan, da Fazenda, vieram a público, o primeiro
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para contextualizar os principais objetivos da administração com
a reforma tributária e o segundo para apontá-la como o maior
desafio do sexto ano do Plano Real.

O parlamentar declarou que “o governo não precisa
arrecadar mais. Precisa arrecadar melhor”, reafirmando um dos
propósitos centrais da reforma, que é “organizar o sistema para
estimular o investimento, promover o crescimento e atacar o grande
e verdadeiro problema que se abate sobre o País – o desemprego”.

O raciocínio é claro e não há motivos para descrer que
esse seja de fato o objetivo do governo ao defender a reforma.
Fato que não exclui a necessidade estratégica de, no seio da
reforma tributária, criar-se o propósito de geração de poupança
estável e de longo prazo, sem a qual não crescerão nem os
investimentos, nem os empregos e a prosperidade que deles
resultam.

* Presidente da Associação Brasileira das Entidades
Fechadas de Previdência Privada (Abrap) e diretor da Federação
Internacional dos Fundos de Pensão (Fiap).

E, quando se fala no ato de poupar, vem imediatamente à
mente o sucesso alcançado pela experiência de seguridade
estruturada na forma de fundos de pensão presentes em todos
os países que adotaram o modelo. Internacionalmente, os fundos
de pensão acumulam reservas de poupança superiores a US$13
trilhões, sendo os montantes poupados para pagamento de
aposentadorias e pensões superiores aos valores do Produto
Interno Bruto (PIB) em muitas nações.

Em nosso país, as reservas de poupança dos fundos de
pensão correspondem a apenas 11% do PIB, mas esse é um
número que tem potencial para multiplicar-se nas próximas
décadas em razão dos novos tipos de planos previstos na
regulamentação da reforma da previdência, desde que
amparados por um regime tributário similar ao praticado
internacionalmente, onde não há incidência de impostos antes do
recebimento do benefício.

Hoje, no Brasil, as contribuições de patrocinadores
(empresas) e participantes (trabalhadores) são dedutíveis, em
parte, da base para a incidência do Imposto de Renda.

São recursos aplicados na economia, em montante
próximo a R$3,5 bilhões, em dinheiro novo, anualmente,
buscando com isso, além da rentabilidade necessária à
preservação dos seus valores, também a possibilidade de
melhores benefícios de aposentadorias.

É bom que se diga que esse dinheiro, na prática, não pode
ser visto como um “patrimônio dos fundos”, à medida que
representam o somatório das poupanças de milhares de
participantes que estão sendo acumuladas na proporção
necessária para honrar compromissos previdenciários futuros.

Como conseqüência desses investimentos, toda a
sociedade se beneficia, desde trabalhadores que clamam por
mais e melhores empregos até empresários que precisam de
investimentos para projetos de longo prazo. No que concerne ao
País, além do alcance social, o efetivo direto maior é a
independência do capital internacional, de custo altíssimo e cada
vez mais volátil e especulativo.

Assim, se o que se busca com a reforma tributária é abrir
caminho para a criação de novas riquezas e de mecanismos que
ajudem a reparti-las, também é necessário, antes de mais nada,
garantir um tratamento adequado à poupança previdenciária,
evitando-se a bitributação (taxar a poupança durante a formação
das reservas e também posteriormente, no recebimento do
benefício) que ameaça os fundos de pensão brasileiros e que
vem sendo contestada na Justiça há 15 anos.

Além de ir contra a melhor doutrina tributária, a
bitributação da poupança previdenciária estaria, nesse caso,
penalizando ainda mais as mesmas pessoas físicas e jurídicas
que já pagam seus impostos, ou seja, empresas e trabalhadores
do mercado formal, que hoje, segundo dados da Receita Federal,
já contribuem com R$30 bilhões por ano: R$18 bilhões de
contribuição de empregados e R$12 bilhões de empresas.

Seguindo a prática internacional, para que não se
desestimule a poupança de longo prazo, é imprescindível que se
mantenha no Brasil o pagamento do tributo no momento em que
as reservas dos fundos de pensão se transformem em
aposentadoria ou pensão.

Por um princípio de coerência do que é estabelecido
pela legislação do nosso Imposto de Renda, pelo qual cada
cidadão deve ser taxado de acordo com um percentual definido
para a classe de renda a que pertença, far-se-á justiça ao se
adotar a incidência da tributação a partir do pagamento do
benefício, pela certeza que estará sendo garantida a regra de
aplicação individual definida pelo Fisco. Com esse tratamento
fiscal, o participante do Fundo estará sendo desestimulado ao
consumo imediato.

O pagamento do tributo será simplesmente diferido no
tempo e o governo terminará até arrecadando mais a longo
prazo – como demonstram estudos internacionais e da
Universidade de Campinas (Unicamp) –, fruto da permanência
dos aposentados e pensionistas no mercado consumidor e de
empreendimentos produtivos que a poupança previdenciária
ajudará a viabilizar.

Atentos a essa imperiosa necessidade para consolidar um
fluxo crescente de geração de poupança interna de longo prazo,
vários parlamentares ligados aos setores representativos da
produção apóiam essa tese e estão apresentando propostas na
Comissão Especial da Reforma Tributária e nas Comissões de
Regulamentação da Previdência Privada com o propósito de
definir a não-incidência de impostos durante a formação da
poupança nas entidades fechadas de previdência privada.
Viveremos nesse segundo semestre um novo e importante
momento de definições, especialmente as advindas do
Congresso Nacional. Após o processo de controle da inflação e
com o fortalecimento do Plano Real, espera-se que o Brasil
possa entrar em uma nova fase das reformas com uma
perspectiva de longo prazo. Nesse estágio, a equação dos
problemas da Previdência Social e do desenvolvimento
sustentado deve passar necessariamente pelo estímulo à
previdência capitalizada e de iniciativa do trabalhador e da
empresa.

AGENDA CUMPRIDA PELO
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL,

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

2-9-99
Quinta-feira

11horas – Sessão Deliberativa Ordinária do Senado
Federal

12 horas – Promulgação da Emenda Constitucional nº
23 – Criação do Ministério da Defesa
Plenário do Senado Federal
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Ata da 113ª Sessão Não Deliberativa
em 3 de setembro de 1999

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência do Sr.: Geraldo Melo, da Sra. Marluce Pinto e do Sr. Lauro Campos

(Inicia-se a sessão às 9 horas.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Havendo
número regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.

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

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

PARECERES

PARECER Nº 602, DE 1999

Da Comissão de Educação, sore o
Projeto de Decreto Legislativo nº 53, de
1999 (nº 641/98, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova
a permissão outorgada à Rádio Emissora
Botucaraí Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Cachoeira do Sul,
Estado do Rio Grande do Sul.

Relator: Senador José Fogaça

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 53, de 1999 (nº 641, de
1998, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Emissora
Botucaraí Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de
Cachoeira do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

Por meio da Mensagem Presidencial nº 274, de
1997, o Presidente da República submete ao
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº
2.079, de 16 de dezembro de 1996, que renova a
permissão para a 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
Comunicações ao Presidente da República,
documento que integra os autos, dá conta de que a
presente solicitação de renovação foi instruída de

conformidade com a legislação aplicável, o que levou
ao seu deferimento.

É a s-eguinte a composição acionária do
empreendimento Rádio Emissora Botucaraí Ltda.:

Nome do
Sócio Cotista

Cotas de
Participação

• José Luiz Cantera Mena Barreto 660

• Idelci Pedroso da Silveira 324

• Lauro Gehrke 216

Total de Cotas 1.200

O presente Projeto foi examinado pela
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática da Câmara dos Deputados, tendo
recebido parecer favorável de seu relator, Deputado
José Rocha, e aprovação unânime daquela
Comissão.

Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado
jurídico, constitucional e vazado em boa técnica
legislativa.

II – Voto do Relator

O processo de exame e apreciação, pelo
Congresso 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 termos do art. 223 da Constituição Federal, deve
obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades
e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal. Essa norma interna
relaciona uma série de informações a serem
prestadas e exigências a serem cumpridas pela
entidade pretendente, 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 53, de 1999, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na
Resolução nº 39/92, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a empresa Rádio Emissora Botucaraí
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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 Deputados.

Sala da Comissão, 17 de agosto de 1999. –
Luzia Toledo, Vice-Presidente no Exercício da
Presidência – José Fogaça, Relator – Luiz Otávio –
Ney Suassuna – Lúcio Alcântara – Pedro Simon
(Abstenção) –Jorge Bornhausen – Djalma Bessa –
Geraldo Althoff – Álvaro Dias – Gerson Camata –
Jefferson Péres – Heloísa Helena (Abstenção) –
Maguito Vilela – José Jorge – Eduardo Siqueira
Campos.

PARECER Nº 603, DE 1999

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 89, de
1999 (nº 682/98 na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova
a permissão outorgada à Sociedade
Rádio Ternura Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de
Ibitinga, Estado de São Paulo.

Relator: Senador Romeu Tuma

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para parecer, o
Projeto de Decreto Legislativo nº 89, de 1999 (nº
682, de 1998, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão à Sociedade
Rádio Ternura Ltda. para explorar o serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Ibitinga, Estado de São Paulo.

Por meio da Mensagem Presidencial nº
1.072, de 1997, o Presidente da República
submete ao Congresso Nacional o ato constante
da Portaria nº 368, de 10 de julho de 1997, que
renova a permissão para a 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
Comunicações ao Presidente da República,
documento que integra os autos, dá conta de que
a presente solicitação de renovação foi instruída
de conformidade com a legislação aplicável, o
que levou ao seu deferimento.

É a seguinte a composição acionária do
empreendimento Sociedade Rádio Ternura Ltda.:

Nome do
Sócio Cotista

Cotas de
Participação

• Roque de Rosa 1.500

• Maria Aparecida da Silva Rosa 1.500

Total de Cotas 3.000

O presente projeto foi examinado pela
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática da Câmara dos Deputados, tendo
recebido parecer favorável de seu Relator,
Deputado Welinton Fagundes, e aprovação
unânime daquela Comissão.

Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado
jurídico, constitucional e vazado em boa técnica
legislativa, contra os votos dos Deputados José
Machado, José Genoíno e Luiz Eduardo
Greenhalgh.

II – Voto do Relator

O processo de exame e apreciação, pelo
Congresso 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 termos
do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer,
nesta Casa do Legislativo. às formalidades e aos critérios
estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma interna relaciona uma série de
informações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, 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 89, de 1999, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na
Resolução nº 39/92, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a empresa Sociedade Rádio
Ternuna 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
Deputados.

Sala da Comissão, 17 de agosto de 1999. –
Vice-Presidente no exercício da Presidência Luzia
Toledo – Relator Romeu Tuma – Luiz Otávio – Ney
Suassuna – Lúcio Alcântara – Pedro Simon
(Abstenção) – Jorge Bornhausen – Djalma Bessa
– Geraldo Althoff – Álvaro Dias – Gerson Camata –
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Jefferson Péres – Heloísa Helena – (Abstenção)
– Maguito Vilela – José Jorge – Eduardo Siqueira
Campos.

PARECER Nº 604, DE 1999

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 87, de
1999 (nº 679/98, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova
a permissão outorgada à Difusora Ouro
Verde Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Curitiba, Estado
do Paraná.

Relator: Senador Álvaro Dias.

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 87, de 1999 (nº 679, de
1998, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Difusora Ouro
Verde Ltda., para explorar o serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de
Curitiba, Estado do Paraná.

Por meio da Mensagem Presidencial nº 971, de
1997, o Presidente da República submete ao
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº
2.089, de 16 de dezembro de 1996, que renova a
permissão para a 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
Comunicações ao Presidente da República,
documento que integra os autos, dá conta de que a
presente solicitação de renovação foi instruída de
conformidade com a legislação aplicável, o que levou
ao seu deferimento.

É a seguinte a composição acionária do
empreendimento Difusora Ouro Verde Ltda.:

Nome do
Sócio Cotista

Cotas de
Participação

• Maria Christina de M. F. de Campos 4.000.000

• Luiz Gil de Leão Filho 4.000.000

• João Lydio Seiler Bettega 4.000.000

Total de Cotas 12.000.000

O presente projeto foi examinado pela
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática da Câmara dos Deputados, tendo

recebido parecer favorável de seu relator, Deputado
Mendonça Filho, e aprovação unânime daquela
Comissão.

Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado
jurídico, constitucional e vazado em boa técnica
legislativa.

II – Voto do Relator

O processo de exame e apreciação, pelo
Congresso 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 termos do art. 223 da Constituição Federal, deve
obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades
e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal. Essa norma interna
relaciona uma série de informações a serem
prestadas e exigências a serem cumpridas pela
entidade pretendente, 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 87, de
1999, evidencia o cumprimento das formalidades
estabelecidas na Resolução nº 39/92, do Senado
Federal, ficando caracterizado que a entidade
Difusora Ouro Verde 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 Deputados.

Sala da Comissão, 24 de agosto de 1999. –
Presidente, Freitas Neto – Relator, Álvaro Dias –
Romeu Tuma – Djalma Bessa – Pedro Simon
(Abstenção) – Heloísa Helena (Abstenção) –
Geraldo Cândido (Abstenção) – José Fogaça –
Edison Lobão – Bello Parga – Jefferson Peres –
Maguito Vilela – Ney Suassuna – Eduardo
Siqueira Campos – Lúcio Alcântara – Hugo
Napoleão.

PARECER Nº 605, DE 1999

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 147, de
1999 (nº 726/98, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova
a concessão da Sociedade Rádio Frutal
Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Frutal, Estado de Minas Gerais.

Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti
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I – Relatório

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 147, de 1999 (nº 726, de
1998, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
renova a concessão da Sociedade Rádio Frutal Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Frutal, Estado de Minas Gerais.

Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.197,
de 1997, o Presidente da República submete ao
Congresso Nacional o ato constante do Decreto de
13 de outubro de 1997, que renova a concessão para
a 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
Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente
solicitação de renovação foi instruída de conformidade
com a legislação aplicável, o que levou ao seu
deferimento.

É a seguinte a composição acionária do
empreendimento Sociedade Rádio Frutal Ltda.:

Nome do
Sócio Cotista

Cotas de
Participação

• Odair de Moura e Silva 2.156

• Roselaine Guimarães Moura e Silva 44

Total de Cotas 2.200

O presente Projeto foi examinado pela
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática da Câmara dos Deputados, tendo
recebido parecer favorável de seu relator, Deputado
João Paulo, e aprovação unânime daquela
Comissão.

Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado
jurídico, constitucional e vazado em boa técnica
legislativa.

II – Voto do Relator

O processo de exame e apreciação, pelo
Congresso 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 termos do art. 223 da Constituição Federal, deve
obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades
e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal. Essa norma interna
relaciona uma série de informações a serem

prestadas e exigências a serem cumpridas pela
entidade pretendente, 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 147, de 1999, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na
Resolução nº 39/92, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a entidade Sociedade Rádio Frutal
Ltda. atendeu a todos os requisitos técnicos e legais
para habilitar-se à renovação da concessão,
opinamos pela aprovação do ato, na forma do Projeto
de Decreto Legislativo originário da Câmara dos
Deputados.

Sala da Comissão, 24 de agosto de 1999. –
Freitas Neto, Presidente – Mozarildo Cavalcanti,
Relator – Romeu Tuma – Álvaro Dias – Pedro
Simon (Abstenção) – Heloísa Helena (Abstenção) –
Geraldo Cândido (Abstenção) – Djalma Bessa –
José Fogaça – Edson Lobão – Bello Parga – Luiz
Otávio – Jefferson Péres – Maguito Vilela – Ney
Suassuna – Eduardo Siqueira Campos – Lúcio
Alcântara – Hugo Napoleão.

PARECER Nº 606, DE 1999

Da Comissão de Serviços de
Infra-Estrutura, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 329, de 1999, de autoria do
Senador Carlos Patrocínio que altera
dispositivo da Lei nº 9.478, de 6 de
agosto de 1997, que dispõe sobre a
política energética nacional.

Relator: Sendor Gerson Camata

I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado nº 329/99, de
autoria do Senador Carlos Patrocínio, tem como
objetivo alterar o inciso IV do art. 2º da Lei nº 9.478,
de 6 de agosto de 1997, que trata das atribuições do
Conselho Nacional de Política Energética, no âmbito da
política energética nacional.

O inciso IV do art. 2º da Lei nº 9.478/97 determina
que o Conselho Nacional de Política Energética deverá:

“Art. 2º ..................................................
..............................................................
IV – estabelecer diretrizes para

programas específicos, como os de uso do
gás natural, do álcool, do carvão e da energia
termonuclear."

O presente Projeto de Lei propõe ampliar o
alcance da atuação do Conselho, atribuindo-lhe a
responsabilidade de estabelecer diretrizes também
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para o uso da energia solar e da energia
proveniente de fontes alternativas.

Em particular, o Projeto de Lei estabelece que o
Conselho deverá expedir as normas complementares
necessárias à promoção das fontes alternativas de
energia, inclusive regras para adoção de sistema de
aquecimento hidráulico por energia solar em
substituição ao elétrico. O Conselho terá a
responsabilidade de elaborar normas que sejam
apropriadas às diferentes necessidades de cada
parte do País.

II – Voto

Nas palavras do próprio autor, o principal
objetivo do projeto é o do promover a redução do
consumo de energia elétrica, notadamente a
substituição do chuveiro elétrico, que tanto
sobrecarrega o sistema de fornecimento de energia
elétrica no Brasil.

O projeto parece-nos muito oportuno uma vez
que não há dúvida de que o Brasil precisa adotar um
padrão de aquecimento de água que seja mais

condizente com as atuais dificuldades enfrentadas
pelo setor. Se houver uma progressiva substituição
do chuveiro elétrico pela energia solar, o País não
precisará comprometer, no curto prazo, volume
enorme de recursos na expansão da capacidade de
geração e transmissão de energia elétrica. Evitará,
ainda, a construção de novas hidrelétricas que, além
de agredir profundamente nosso ecossistema,
inundam enormes extensões de terra que poderiam
ser melhor aproveitadas na pecuária ou agricultura.

Em decorrência do exposto, opinamos
favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei do
Senado nº 329/99.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 1999. –
Emília Fernandes, Presidenta – Gerson Camata –
Relator – Juvêncio da Fonseca – Romero Jucá –
Marluce Pinto – Mozarildo Cavalcanti – Maria do
Carmo Alves – José Agripino – Geraldo Cândido –
Arlindo Porto – Antonio Carlos Valadares –
Eduardo Suplicy – Carlos Bezerra.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O
Expediente lido vai à publicação.

Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
será lido pelo Sr. Primeiro Secretário em exercício,
Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 536, DE 1999

Altera dispositivos da Lei nº 4.898,
de 9 de dezembro e 1965, e da Lei nº
8.429, de 2 de junho de 1992.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 3º, 4º, 6º, 7º e 11 da Lei nº 4.898,

de 9 de dezembro de 1965, passam a vigorar com as
seguintes redações:

“Art.3º ...................................................
..............................................................
c) ao sigilo da correspondência e de

comunicações telefônicas de dados,
telegráficas e por via informatizada;

..............................................................
e) ao livre exercício de culto religioso e

de suas liturgias;
f) à liberdade de criar, integrar,

abandonar ou dissolver associação, bem
como ao seu livre funcionamento;

..............................................................
i) à incolumidade física ou mental da

pessoa;
j) aos direitos e garantias legais

assegurados ao exercício de atividade,
ofício ou profissão;

l) à honra, à imagem, à vida privada ou
à intimidade da pessoa;

m) à igualdade perante a lei;
n) à ampla defesa e ao contraditório;
o) às garantias constitucionais do

preso, do investigado, do acusado, do réu e
do condenado;

p) à liberdade de manifestação do
pensamento;

q) à liberdade artística, intelectual,
científica ou políticas; e

r) ao sigilo fiscal ou bancário."
“Art. 4º ...................................................
..............................................................
j) deixar o magistrado de despachar,

decidir ou sentenciar nos prazos legais,
salvo motivo justificado;

l) manifestar o magistrado, o Membro
do Ministério Público, o membro de Tribunal

de Contas, a autoridade policial ou a
autoridade administrativa, por qualquer meio
de comunicação, opinião sobre
investigação, inquérito ou processo sob
seus cuidados ou no qual haja oficiado ou
deva oficiar.

m) revelar a autoridade pública a
terceiros, ou permitir que seja revelado, fato
ou informação de que tenha ciência em
razão do cargo e cujo conhecimento por
terceiros viole ou possa violar o interesse
público, os sigilos protegidos, a intimidade a
vida privada, a honra e a imagem das
pessoas;

n) conferir tratamento indigno a
pessoa sob sua custódia ou de autoridade
policial, ou permitir a exposição pública do
acusado em processo criminal ou
administrativo em detrimento da intimidade,
da honra, da imagem, ou da dignidade da
pessoa;

o) instaurar ou deixar de instaurar
inquérito civil, policial ou administrativo com
o propósito de prejudicar terceiros por
razões pessoais, filosóficas, religiosas ou
políticas; e

p) propor ação judicial para satisfazer
interesse próprio."

“Art. 6º ...................................................
..............................................................
§ 2º A sanção civil, caso não seja

possível fixar o valor do dano, consistirá no
pagamento, pela autoridade ou servidor
público responsável de indenização cujo
valor não será inferior, a uma nem superior
a vinte vezes o rendimento bruto mensal do
lesado.

§ 3º A sanção será aplicada de acordo
com as regras do Código Penal (Decreto-Lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940) e
consistirá em:

I – detenção de seis meses a dois
anos e multa;

II – perda do cargo e inabilitação de 3
a 6 anos para o exercício de qualquer
função pública."

“Art. 7º ...................................................
..............................................................
§ 2º Não existindo no Município, no

Estado ou na legislação militar normas
reguladoras do inquérito administrativo,
serão aplicadas supletivamente as da Lei nº
8.112 de 11 de dezembro de 1990." .............
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“Art. 11. À ação civil serão aplicáveis
o procedimento sumariísmo de que trata o
Título VII, Capítulo III, arts. 275 a 281, do
Código de Processo Civil (Lei nº 5.869, de
11 de janeiro de 1973).”

Art. 2º O art. 17 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de
1992, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 17. ................................................
..............................................................
§ 5º A ação de improbidade será

proposta perante o tribunal competente para
processar e julgar criminalmente o
funcionário ou a autoridade, na hipótese de
prerrogativa de foro em razão do exercício
de função pública."

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

Justificação

A história da luta pelo conhecimento, pela
defesa e preservação de direitos pessoais e da
própria integridade do indivíduo em face do poder do
Estado vem de longa data. Linha condutora das
grandes revoluções e matéria essencial do núcleo de
qualquer documento constitucional, os direitos da
pessoa e sua preservação conheceram uma primeira
expressão positiva com a Magna Chartae, em 1215,
na Inglaterra. Foi secundada, nesse mesmo país,
pela Petition of Rights, de 1629, e pelo Habeas
Corpus Act. Em 1776, já em terras americanas,
emerge a Declaração de Direitos de Estado de
Virgínia e, em seguida, com a Constituição
americana, em 1787, os direitos fundamentais da
pessoa são consolidaddos no primeiro documento
constitucional escrito e supremo da história. Em
1789, surge a Declaração de Direitos do Homem e do
Cidadão em França, antecedendo a Constituição
francesa. Em 1948, a Organização das Nações
Unidas emitiu a Declaração Universal dos Direitos do
Homem e do Cidadão.

Essa preocupação tem guarida no atual texto da
Constituição brasileira, que se ocupou de relacionar,
com acréscimos, os direitos individuais e coletivos e
de defendê-los, mediante a previsão de garantias
constitucionais de tais direitos.

As fundas inovações do moderno documento
constitucional brasileiro, contudo, impuseram – ou
deveriam ter imposto – uma releitura crítica da Lei do
Abuso de Autoridade, a nº 4.898/65, em cujos termos
sente-se um descompasso com o novo tratamento
constitucional da questão. Muito embora a
jurisprudência dos melhores tribunais pátrios tenha
andado a passos largos para acomodar seus

julgados em ponto ideal entre a dicção da lei e as
prescrições constitucionais, vê-se que há, ainda,
áreas onde a conduta abusiva do agente público está
latente, quando não efetiva.

A origem e as inspirações da Lei nº 4.898/65,
aliás, autorizam que sejam repensados os termos à
luz da nova ordem constitucional. Referida lei foi
elaborada finalmente porque tramitava, desde 1965,
o Projeto de Lei nº 952, de autoria do eminente jurista
Bilac Pinto. Na justificativa do projeto, escreveu esse
mestre:

“Previu a Constituição, ao instituir as
regras fundamentais que caracterizam o
Estado de direito e ao inscrever no seu texto
direitos e garantias individuais, que abusos
poderiam ser cometidos pelas autoridades
encarregadas de velar pela execução das
leis e pela manutenção e vigência dos
princípios asseguradores dos direitos da
pessoa humana. Conferiu, por isso mesmo,
a quem quer que seja, o direito de
representar contra os abusos de
autoridades e promover a responsabilidade
delas por tais abusos (CF, art. 141, § 47 –
obs.: da Constituição de 1946. Na
Constituição atual, a prescrição, já
atualizada pela Emenda 19/98, está no art.
37, § 3º, III). Dos três tipos de
responsabilidades a que está sujeito o
servidor público – a administrativa, a civil e
a penal – a última é a que constitui o
instrumento mais eficaz para prevenir os
abusos de autoridades, dado o valor
intimidativo da pena, o aparato e a
publicidade do julgamento penal.” (Diário do
Congresso Nacional de 10-10-1957, pág.
8.148).

E, finalizando:

“O objetivo que nos anima é o de
complementar a Constituição para que os
direitos e garantias nela assegurados
deixem de constituir letra morta em
numerosíssimos Municípios brasileiros”
(idem, ibidem).

Essa busca pela plena realização da
Constituição, que inspirou esse jurista, continua a agitar
a substância e o espírito da norma jurídica. E, como o
universo constitucional relativo aos direitos e garantias
fundamentais foi fortemente alterado, a inserção, nessa
norma valiosa, de novas condutas típicas é iniciativa
que visa a garantir à lei sua atualidade e ao cidadão
uma resposta legislativa e judiciária adequada
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à nova posição constitucional dos direitos individuais
de extração constitucional.

Com esse objetivo, inserimos na Lei nº 4.898/65,
como atos que configuram o abuso de poder, aqueles
que, perpetrados por agente público, configurem
atentado ao sigilo das comunicações protegidas pelo
art. 5º, XII, especializando a informação trocada pelos
modernos sistemas informatizados; à liberdade de
consciência e de crença (CF, art. 5º, VI); à liberdade
de associação, com referência expressa aos
movimentos protegidos (CF, art. 5º, XVII); à pessoa,
inclusive com proteção da sua integridade mental,
para abarcar a tortura, conforme recentemente
tipificada (CF, art. 5º, III); à liberdade de trabalho,
ofício ou profissão (CF, art. 5º, XIII); à honra, imagem,
vida privada e intimidade (CF, art. 5º, X); à igualdade
formal (CF, art. 5º, caput); aos princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório
(CF, art. 5º, LV); às garantias constitucionais do
preso, do investigado, do acusado, do réu e do
condenado (CF, art. 5º, XXXVII, XL, XLV, XLVI,
XLVII, XLIX, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LVIII, LXI, LXII,
LXIII, LXIV, LXV, LXVI, entre outros); à liberdade de
manifestação do pensamento (CF, art. 5º, IV); à
liberdade artística, intelectual, científica ou política
(CF, art. 5º, IX); e aos sigilos protegidos pela Lei
Fundamental.

Também cuidamos de aumentar o rol das
condutas assemelhadas ao ato atentatório, inserindo,
no art. 4º da lei, novos tipos que punem
principalmente a inépcia e a desídia do magistrado, a
revelação, por agente político, de informação da qual
tenha conhecimento em razão do cargo, o tratamento
indigno ou vulnerador da dignidade da pessoa
humana e a provocação da ação estatal por razão
pessoal ou política, prática que tem sido observada
com alguma freqüência.

Essas mudanças, que pretendemos inserir à
altura do art. 4º da Lei nº 4.898/65, devem-se,
principalmente, ao que vem emergindo dos trabalhos
da Comissão Parlamentar de Inquérito deste Senado
Federal, que vem investigando atitudes de membros
do Poder Judiciário e do Ministério Público em todos
os níveis. São realmente constatáveis abusos de
prerrogativas e condutas omissivas e comissivas
nitidamente inspirados em interesses pessoais,
políticos e até escusos, os quais ferem de morte a
prestação jurisdicional do Estado e fragilizam tanto o
Poder Judiciário e o Ministério Público – pelo
comprometimento de sua atuação – quanto o próprio
Estado de Direito – pela ineficiência e suspeição.

Também buscamos punições para condutas de
fiscais federais, estaduais e municipais que lançam

mão de expedientes menores para obter vantagens
pessoais.

Inovamos a lei, também, no que concerne à
reparação civil por dano causado por agente público,
inserindo previsão de que o valor afinal imposto terá
relação direta com a condição pessoal do lesado, no
que pretendemos realizar uma personalização da
reparação civil.

Por fim, adotamos o rito sumaríssimo para o
processo do feito na esfera cível e mantemos
reconhecido o privilégio de foro, que, aliás, é garantia
constitucional de determinados agentes públicos.

A importância do tema e a absoluta
necessidade de ser contido o mau uso do poder do
Estado certamente fará convergir para esta
proposição a atenção dos membros do Legislativo
nacional.

Sala das Sessões, 3 de setembro de 1999. –
Senador Jorge Bornhausen.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SUBSECRETARIA DE ATA

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

LEI Nº 4.898, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1965

Regula o Direito de Representação e
o Processo de Responsabilidade
Administrativa Civil e Penal, nos casos
de abuso de autoridade.

....................................................................................
Art. 3º Constitui abuso de autoridade qualquer

atentado:

a) à liberdade de locomoção;

b) à inviolabilidade do domicílio;
c) ao sigilo da correspondência;

d) à liberdade de consciência e de crença;
e) ao livre exercício do culto religioso;

f) à liberdade de associação;
g) aos direitos e garantias legais assegurados

ao exercício do voto;

h) ao direito de reunião;
i) à incolumidade física do indivíduo.

Art. 4º Constitui também abuso de autoridade:
a) ordenar ou executar medida privativa da

liberdade individual, sem as formalidades legais ou
com abuso de poder;

b) submeter pessoa sob sua guarda ou
custódia a vexame ou a constrangimento não
autorizado em lei;
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c) deixar de comunicar, imediatamente, ao juiz
competente a prisão ou detenção de qualquer
pessoa;

d) deixar o juiz de ordenar o relaxamento de
prisão ou detenção ilegal que lhe seja comunicada;

e) levar a prisão e nela deter quem quer que se
proponha a prestar fiança, permitida em lei;

f) cobrar o carcereiro ou agente de autoridade
policial carceragem, custas, emolumentos ou
qualquer outra despesa, desde que a cobrança não
tenha apoio em lei, quer quanto à espécie, quer
quanto ao seu valor;

g) recusar o carcereiro ou agente de autoridade
policial recibo de importância recebida a título de
carceragem, custas, emolumentos ou de qualquer
outra despesa;

h) o ato lesivo da honra ou do patrimônio de
pessoa natural ou jurídica, quando praticado com
abuso ou desvio de poder ou sem competência legal.
....................................................................................

Art. 6º O abuso de autoridade sujeitará o seu
autor à sanção administrativa civil e penal.

§ 1º A sanção administrativa será aplicada de
acordo com a gravidade do abuso cometido e
consistirá em:

a) advertência;
b) repreensão;
c) suspensão do cargo, função ou posto por

prazo de cinco a cento e oitenta dias, com perda de
vencimentos e vantagens;

d) destituição de função;
e) demissão;
f) demissão, a bem do serviço público.
§ 2º A sanção civil, caso não seja possível fixar o

valor do dano, consistirá no pagamento de uma
indenização de quinhentos a dez mil cruzeiros.

§ 3º A sanção penal será aplicada de acordo
com as regras dos arts. 42 a 56 do Código Penal e
consistirá em:

a)multa de cem cruzeiros a cinco mil cruzeiros;
b) detenção por dez dias a seis meses;
c) perda do cargo e a inabilitação para o

exercício de qualquer outra função pública por prazo
de até três anos.

§ 4º As penas previstas no parágrafo anterior
poderão ser aplicadas autônoma ou
cumulativamente.

§ 5º Quando o abuso for cometido por agente de
autoridade policial, civil ou militar de qualquer
categoria, poderá ser cominada a pena autônoma ou

acessória, de não poder o acusado exercer funções
de natureza policial ou militar no município da culpa,
por prazo de um a cinco anos.

Art. 7º Recebida a representação em que for
solicitada a aplicação da sanção administrativa, a
autoridade civil ou militar competente determinará a
instauração de inquérito para apurar o fato.

§ 1º O inquérito administrativo obedecerá às
normas estabelecidas nas leis municipais, estaduais
ou federais, civis ou militares, que estabeleçam o
respectivo processo.

§ 2º Não existindo no município, no estado ou
na legislação militar normas reguladoras do inquérito
administrativo, serão aplicadas supletivamente as
disposições dos arts. 219 a 225 da Lei nº 1.711 (*), de
28 de outubro de 1952 (Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis da União).

§ 3º O processo administrativo não poderá ser
sobrestado para o fim de aguardar a decisão da ação
penal ou civil.
....................................................................................

Art. 11. À ação civil serão aplicáveis normas do
Código de Processo Civil.
....................................................................................

LEI Nº 8.429, DE 3 DE JUNHO DE 1992

Dispõe sobre as sanções aplicáveis
aos agentes públicos nos casos de
enriquecimento ilícito no exercício do
mandato, cargo, emprego ou função na
administração pública direta, indireta ou
fundacional e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 17. A ação principal, que terá o rito

ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou
pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias
da efetivação da medida cautelar.

§ 1º É vedada a transação, acordo ou
conciliação nas ações de que trata o caput.

§ 2º A Fazenda Pública, quando for o caso,
promoverá as ações necessárias à complementação
do ressarcimento do patrimônio público.

§ 3º No caso da ação principal ter sido proposta
pelo Ministério Público, a pessoa jurídica interessada
integrará a lide na qualidade de litisconsorte ,
devendo suprir as omissões e falhas da inicial e
apresentar ou iniciar os meios de prova de que
disponha.

§ 4º O Ministério Público, se não intervier no
processo como parte, atuará obrigatoriamente, como
fiscal de lei, sob pena de nulidade.
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Art. 18. A sentença que julgar procedente ação
civil de reparação de dano ou decretar a perda dos
bens havidos ilicitamente determinará o pagamento
ou reversão dos bens, conforme o caso, em favor da
pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito.
....................................................................................

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

....................................................................................
Art. 275. Observar-se-á o procedimento

sumário:
I – nas causas, cujo valor não exceder 20 (vinte)

vezes o maior salário mínimo vigente no País;
II – nas causas, qualquer que seja o valor:
a)de arrendamento rural e de parceria agrícola;
b) de cobrança ao condômino de quaisquer

quantias devidas ao condomínio;
c) de ressarcimento por danos em prédio

urbano ou rústico;
d) de ressarcimento por danos causados em

acidente de veículo de via terrestre;
e) de cobrança de seguro, relativamente aos

danos causados em acidente de veículo ressalvados
os casos de processo de execução;

f) de cobrança de honorários dos profissionais
liberais, ressalvado o disposto em legislação especial;

g) nos demais casos previstos em lei.
Parágrafo único. Este procedimento não será

observado nas ações relativas ao estado e à
capacidade das pessoas.

Art. 276. Na petição inicial, o autor apresentará
o rol de testemunhas e, se requerer perícia, formulará
quesitos, podendo indicar assistente técnico.

Art. 277. O juiz designará a audiência de
conciliação a ser realizada no prazo de trinta dias,
citando-se o réu com a antecedência mínima de dez
dias e sob a advertência prevista no § 2º deste artigo,
determinando o comparecimento das partes. Sendo
ré a Fazenda Pública, os prazos contar-se-ão em
dobro.

§ 1º A conciliação será reduzida a termo e
homologada por sentença, podendo o juiz ser
auxiliado por conciliador.

§ 2º Deixando injustificadamente o réu de
comparecer à audiência, reputar-se-ão verdadeiros
os fatos alegados na petição inicial (art. 319), salvo se
o contrário resultar da prova dos autos, proferindo o
juiz, desde logo, a sentença.

§ 3º As partes comparecerão pessoalmente à
audiência, podendo fazer-se representar por
preposto com poderes para transigir.

§ 4º O juiz, na audiência, decidirá de plano a
impugnação ao valor da causa ou a controvérsia
sobre a natureza da demanda, determinando, se for o
caso, a conversão do procedimento sumário em
ordinário.

§ 5º A conversão também ocorrerá quando
houver necessidade de prova técnica de
complexidade.

Art. 278. Não obtida a conciliação, oferecerá o
réu, na própria audiência, resposta escrita ou oral,
acompanhada de documentos e rol de testemunhas
e, se requerer perícia, formulará seus quesitos desde
logo, podendo indicar assistente técnico.

§ 1º É lícito ao réu, na contestação, formular
pedido em seu favor, desde que fundado nos
mesmos fatos referidos na inicial.

§ 2º Havendo necessidade de produção de
prova oral e não ocorrendo qualquer das hipóteses
previstas nos arts. 329 e 330, I e II, será designada
audiência de instrução e julgamento para data
próxima, não excedente de trinta dias, salvo se
houver determinação de perícia.

Art. 279. Os atos probatórios realizados em
audiência poderão ser documentados mediante
taquigrafia, estenotipia ou outro método hábil de
documentação, fazendo-se a respectiva transcrição
se a determinar o juiz.

Parágrafo único. Nas comarcas ou varas em
que não for possível a taquigrafia, a estenotipia ou
outro método de documentação, os depoimentos
serão reduzidos a termo, do qual constará apenas o
essencial.

Art. 280. No procedimento sumário:
I – não será admissível ação declaratória incidental,
nem a intervenção de terceiro, salvo assistência e
recurso de terceiro prejudicado;

II – o perito terá o prazo de quinze dias para
apresentação do laudo;

III – das decisões sobre matéria probatória,ou
proferidas em audiência, o agravo será sempre retido.

Art. 281. Findos a instrução e os debates orais,
o juiz proferirá sentença na própria audiência ou no
prazo de dez dias.
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O projeto
que acaba de ser lido será publicado e remetido à
Comissão competente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) –
Passamos à lista de oradores.
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Como primeiro orador inscrito, concedo a
palavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro, por vinte
minutos. (Pausa.)

Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor
Júnior, por vinte minutos.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
todos os imensos problemas sociais e econômicos
hoje enfrentados pela região amazônica têm em sua
raiz, direta ou indiretamente, a quebra do
extrativismo, o desestímulo aos trabalhos de
produção do látex e da castanha. Esta é uma
realidade que, por mais dolorosa e potencialmente
trágica que se afigure, não podemos contestar.
Fazê-lo seria o mesmo que tentar retornar ao
passado, apagar todas as experiências vividas pela
humanidade nas últimas décadas.

Mas existe uma grande diferença entre
constatar essa realidade, a da virtual falência da
heveicultura, e assumir uma postura de omissão ante
suas terríveis conseqüências.

Desde que a economia da borracha entrou em
colapso com o cancelamento das medidas que ainda
permitiam alguma capacidade competitiva ao produto
nativo amazônico, os seringais ficaram praticamente
abandonados. Os antigos trabalhadores debandaram
para as periferias urbanas com as respectivas
famílias. Os índices de desemprego, de doenças, de
analfabetismo e de carências médico-hospitalares
explodiram. E tudo indica que ainda se agravarão
muito pela falta de perspectivas concertas para
minorar seu impacto.

Por isso, defendo o apoio decidido, sistemático
e efetivo aos resquícios de economia de borracha na
Amazônia, particularmente no Estado do Acre. E não
o faço por mero saudosismo ou por falta de sintonia
com a realidade. Ao contrário, assumindo tal postura,
vejo nela a única saída para evitar que se agravem
aqueles males, coisa que forçosamente acontecerá
se os últimos seringueiros abandonarem suas
colocações para tentar o sonho na vida urbana –
sonho que, quase sempre, acaba mostrando sua
verdadeira face cruel, tenebrosa e marcadas por
angústias de um pesadelo. Salvar o que resta da
outrora pujante heveicultura acreana custará muito
pouco, pouco mesmo, aos cofres da Nação, embora
vá gerar reflexos altamente positivos em uma
vastíssima área, mais extensa que a de muitos países
da Europa e que precisamos proteger da permanente
cobiça internacional.

Essa ajuda deve ser buscada como um remédio
de emergência para os explosivos problemas de hoje,
mas terá de funcionar também como preventivo para

futuros males que ocorrerão sempre que uma família
trocar o seringal pelas favelas.

O mais grave de tudo isso é que nem as
precárias e irrisórias providências já assumidas para
salvar a heveicultura remanescente, nem mesmo
isso, está sendo cumprido!

A Lei nº 9.479, de 12 de agosto de 1997, instituiu
a subvenção econômica a produtores de borracha
natural, cujo valor máximo estipulado no art. 2º não
passa de R$0,90 para cada quilo do chamado Tipo
Granulado Escuro Brasileiro nº 1.

Permitam-me V. Exªs ressaltar que essa
subvenção não representou fato novo ou concessão
original. Ao contrário. Surgiu como singela
compensação pelo fato de ter sido extinta a antiga
Taxa de Organização e Regulamentação do Mercado
da Borracha –TORMB –, que era aplicada sobre
produtos sintéticos nacionais e importados, bem
como sobre a borracha importada. Não houve,
portanto, como se vê, qualquer incentivo inovador
aos produtores de borracha natural.

A aprovação da Lei nº 9.479, de 1997, foi fruto
de um grande acordo de lideranças e bancadas,
coordenado em sua fase decisiva, na Câmara dos
Deputados, pela Relatora na Comissão de Defesa do
Consumidor e Meio Ambiente, ex-Deputada Regina
Lino, uma das grandes expressões
político-parlamentares que o Acre já trouxe ao
Congresso Nacional. Seu parecer é a base da
campanha pela preservação da cultura gomífera, por
ser uma atividade socialmente significativa e
fundamental sob o ponto de vista ambiental. E afirma:
“A Amazônia é detentora do único banco de
germoplasma da seringueira existente no mundo, de
onde se originaram todos os seringais de cultivo. A
importância estratégica desse banco está ligada a
dois fatores: a necessidade de renovação genética
periódica dos cultivos e a valorização da biodiversidade”.

O Sr. Carlos Patrocínio (PFL – TO) – V. Exª me
permite um aparte?

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Com
prazer, ouço V. Exª

O Sr. Carlos Patrocínio (PFL – TO) – A meu
ver, é muito importante o pronunciamento de V.
Exª. Quando se procuram métodos e implementar
ações para diminuir a pobreza e a miséria em
nosso País, temos que tratar de assuntos dessa
natureza. A heveicultura no Norte do País foi
praticamente abandonada, embora tenhamos o
PROBOR, o Programa da Borracha, que não sei
como anda. Mas não vemos nenhum estímulo para
que o povo pobre do nosso País possa continuar
r adicado nas suas or igens. Nós, que falamos
e aprovamos tanto, e temos envidad o to-
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dos os esforços no sentido de legislar a favor da
reforma agrária, sabemos que mais importante do
que assentar o cidadão é manter aqueles que têm a
vivência do plantio em suas localidades de origem. V.
Exª faz muito bem em tratar desse assunto, que, na
minha opinião, deve ser incluído nas propostas da
Comissão Mista do Congresso Nacional para
Erradicação da Pobreza. Para finalizar, eminente
Senador Nabor Júnior, quero apenas lembrar a V. Exª
que, em uma CPI realizada no âmbito do Senado
Federal, constatamos, por exemplo, que um hectare
de castanha-do-pará produz mais proteína que um
hectare destinado ao pasto de boi. No entanto, o que
temos visto é a devastação das florestas para trocar
uma proteína por outra e para expulsar os nativos,
aquelas pessoas autóctones que ali nasceram e
moram. Portanto, V. Exª tem toda razão. Creio que é
obrigação do Senado Federal tratar dessas questões,
sobretudo da Bancada da Amazônia e,
principalmente, do Estado do Acre, que V. Exª tão
bem representa, e que é, por assim dizer, o Estado
produtor por excelência da borracha.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC) – Muito
obrigado, Senador Carlos Patrocínio, pelo oportuno
aparte, cuja sensível e patriótica argumentação vem
corroborar a essência deste meu pronunciamento. Na
verdade, V. Exª – assim como a Casa e o povo
brasileiro de modo geral – sabe que a Amazônia foi
conquistada pelos nordestinos, gente corajosa e
decidida na penetração das matas, percorrendo seus
portentosos rios e enfrentando doenças tropicais
como a malária, a febre tifóide e outras inerentes à
Região. E conquistaram aquelas paragens, tão
distantes, do nosso território.

O Estado do Acre, particularmente, foi anexado
ao Brasil no início deste século, em conseqüência
daquela determinação que movia os nordestinos que
lá se encontravam, explorando os seringais,
comandados pelo gaúcho José Plácido de Castro.

Tudo isso ocorreu dentro do processo de
produção da borracha. Naquela época – fim do
século passado e início deste século –, aquela
atividade proporcionava tanto dinheiro que, se
fôssemos traduzir em valores de hoje os preços de
então, chegaríamos a quase R$200,00 o quilo. Isso
constituía, como se falava naquela época, o “ouro
negro”, que atraía milhares e milhares de famílias
para a região, apesar de todas as dificuldades de
acesso e da falta de estímulo à sobrevivência.

Mesmo inexistindo garantias de
comercialização, de preço ou de financiamento, eles
ocuparam aquelas paragens – e, durante vários anos,
a principal atividade econômica da Amazônia,

sobretudo, dos Estados do Amazonas, do Acre e de
Rondônia, que, na época, era incorporado ao
Amazonas, era a economia da borracha, que se
estendia ao Estado Mato Grosso.

Porém, no Governo do Presidente Castelo
Branco, foi tomada a decisão de quebrar o monopólio
da borracha, que se baseava na garantia, efetivada
pelo Banco da Amazônia, de que toda a produção de
borracha vegetal do Brasil seria por ele financiada e
comercializada.

Havia certeza de financiamento, de preço e de
comercialização, até que, por proposta do então
Ministro do Planejamento, Roberto Campos,
rompeu-se o sistema.

O setor, desde então, entrou em declínio.
Hoje estamos vivenciando uma situação de

grande dificuldade. Não existe mais a figura do
seringalista, que não era apenas um patrão ou
intermediário; era o homem que comandava o
seringal, que obtinha o financiamento do Banco; que
comprava mercadorias nas praças de Manaus e
Belém e depois as levava para os seringais,
abastecendo os seringueiros. Essa figura
desapareceu, pois os seringalistas foram à falência e
venderam suas terras – que, na maioria dos casos,
foram compradas por pessoas de outros Estados e
transformadas, em parte, nos pastos destinados à
criação de gado mencionada por V. Exª em seu
brilhante aparte.

Hoje estamos vivendo uma situação totalmente
insustentável. O seringueiro está entregue à própria
sorte, como um trabalhador autônomo, sem garantia
alguma: não pode financiar sua produção, porque
sequer é uma empresa familiar; não tem organização
de empresa; não tem como comercializar sua
produção em outras praças, como Rio Branco,
Manaus ou Belém. Ele fica à mercê do que
chamamos “atravessador”, o primeiro dos
intermediários, aquele que vai até sua na barraca,
compra a borracha e vende para um outro atravessador,
o qual, por sua vez, vende a um usineiro, que beneficia
a borracha e a vende à indústria.

Na realidade, quem recebe o benefício
concedido pela Lei nº 4.479, a que me reportei há
pouco, vem sendo o usineiro e não o seringueiro. Isso
está causando um desestímulo muito grande ao
produtor, que, ao migrar para as regiões urbanas,
aumenta a miséria já explosiva de sua periferia.

Na cidade de Rio Branco, nos últimos dez anos,
surgiram mais de 60 bairros, quase todos eles
formados por ex-seringueiros saídos dos seringais – os
seringais, hoje, estão totalmente desabitados e improdutivos.
Por essa razão, temos que procurar medidas

��� ����� �	 �
���	 �
�
�� �
�
���	 ����



capazes de reerguer esse setor, dando condições de
trabalho para aqueles homens que vivem
embrenhados nas florestas, para que eles possam lá
permanecer, a fim de que não venham para a cidade
tentar um emprego, a fim de sobreviver com as suas
famílias, sobretudo porque ele é um homem
totalmente desqualificado, sem experiência alguma
de trabalho a não ser o da extração da borracha.
Agradeço a V. Exª pelo aparte.

A Srª Marluce Pinto (PMDB – RR) – V.Exª me
concede um aparte?

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Ouço
agora, com a atenção e o respeito de sempre, a nobre
Senadora Marluce Pinto.

A Srª Marluce Pinto (PMDB – RR) – Meu nobre
Senador Nabor Júnior, considero bastante oportuno o
discurso de V. Exª neste momento em que se
trabalha na Comissão Mista do Congresso Nacional
para Erradicação da Pobreza do nosso País. Nós, da
Região Norte, ainda temos muito que labutar para
que aquela região seja reconhecida como uma região
rica. Mas precisamos de financiamentos para
propiciar a criação de uma infra-estrutura satisfatória,
a fim de abrigar milhares de brasileiros situados
abaixo da linha de pobreza – como foi citado ontem
naquela Comissão –, os indigentes. E, pasmem V.
Exªs, surpreendeu-me ontem a explanação do Diretor
de Políticas Sociais do IPEA. Ressalto, entretanto,
que foi uma brilhante exposição. Todos os dados
comparativos que S. S.ª expôs, por meio das
transparências e da sua eloqüência, se referiam às
Regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste; não se
referiam à Região Norte. Quando o interroguei,
perguntei por que não havia também dados
comparativos com referência à Região Norte? E S.
S.ª, simplesmente, respondeu-me que é muito difícil
se chegar a esses cálculos para a Região Norte, mas
que se trata de uma região muito rica. Ora, nobre
Senador Nabor Júnior, realmente, a região é muito
rica. Vivemos sobre um solo que contém muito ouro,
diamante, cassiterita; uma região que proporciona,
além da extração da borracha – como V. Exª está
expondo –, a atividade madeireira, sem falar na fauna
e na flora. Mas a questão é que essa região não está
podendo ser explorado pelo homem que lá nasceu e
vive e por muitos que para lá seguiram, que, como V.
Exª falou há pouco, vivem abaixo da linha de pobreza.
Então, é preciso promover a conscientização dos
técnicos para o importância daquela região e para a
situação do povo que lá vive. A conclusão a que
cheguei é a seguinte: não há interesse por causa de
um fato já tão falado nesta tribuna, a preservação da

Amazônia. As autoridades dos países do Primeiro
Mundo e os estrangeiros de um modo geral não têm
interesse na exploração da Amazônia. Tenho certeza
de que se não fizermos um bom trabalho neste
Senado de estruturação dessa nossa Região, podem
ser instaladas até centenas de comissões especiais
para a erradicação da pobreza que jamais
conseguiremos reverter a situação. Não adianta
trabalharmos até altas horas da noite porque não
vamos conseguir absolutamente nada, porque é na
Amazônia que está a solução para a pobreza do país.
Era isso o que eu tinha a dizer a V. Exª e aos demais
Colegas que estão nos ouvindo.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) –
Agradeço, nobre Senadora Marluce Pinto, a V. Exª,
cujas considerações tenho a satisfação e a honra de
incorporar ao meu modesto pronunciamento.

E, retorno à leitura do parecer apresentado,
perante a Comissão de Defesa do Consumidor e
Meio Ambiente da Câmara, pela então Deputada
Regina Lino, em 1997, ensinando os números da
importância estratégica, econômica, social e política
da heveicultura.

Disse a eminente representante do povo acreano:

”Um seringueiro protege com a sua
família 300 hectares de floresta nativa. Hoje,
no Acre e em Rondônia, restam 10 mil
seringueiros, quando, no início da década,
eram cerca de 30 mil – ou seja, a área
florestal protegida por sua presença como
agentes econômicos caiu, nesses nove
anos, de 9 milhões de hectares para apenas
3 milhões.”

E a nobre Relatora chamou a atenção dos
legisladores e da sociedade para a interação
socio-econômica que cerca a produção de borracha
natural nativa. Diz ela: ”A extração de borracha nativa
não é uma atividade lucrativa, mas assegura a
manutenção da floresta. O extrativismo sofre os
efeitos do que se poderia chamar de custo ambiental,
que só pode ser compensado através da equiparação
dos custos de produção da borracha nativa com os da
borracha cultivada, bem como com os preços
internacionais.”

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não
podemos ignorar a gritante discrepância entre os
custos do látex colhido em seringais de cultivo e os dos
seringais nativos. A proporção é de US$1,83 o quilo
nas plantações para US$2,15 nas matas originais –
uma diferença que fulmina qualquer esperança de real
competição entre as duas fontes. Assumindo essa re-
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alidade, o Governo propôs, e o Congresso aprovou, o
Projeto que se converteu na Lei 9.479, de 1997.

Foi a solução possível, embora longe da ideal,
inclusive porque a subvenção nela configurada será
decrescente a partir do quarto ano de sua vigência,
extinguindo-se ao cabo de oito anos. É um desafio
para o qual nós, da Amazônia, devemos estar
preparados desde já, porque precisamos revogar
essa depreciação. Mais do que isso, lutaremos para
perenizar e até mesmo tentar ampliar aqueles R$0,90
estabelecidos pela citada lei.

Tudo o que se refere à Amazônia, porém, vem
revestido de dificuldades, de sofrimentos e de terrível
desinteresse por parte dos tecnocratas que dominam
o Brasil.

Como sempre acontece no Brasil, nos
processos econômicos ouviam-se denúncias de
irregularidades nas faturas e nas estatísticas que
servem de base para o pagamento da subvenção. E,
por isso, os créditos foram suspensos ao longo de
vários; na maior parte dos casos, de março a agosto
do corrente ano – punindo os fraudadores mas
virtualmente quebrando, também, os produtores
honestos e operosos, que representam a grande
maioria no setor.

Tenho em mãos uma carta-denúncia, elaborada
pela Associação de Produtores de Borracha Natural
do Brasil, cujo Presidente, Armando Teixeira Soares,
relata os aspectos mais graves da questão. Ele
começa denunciando que só agora, no final de
agosto, começaram a ser liberados os primeiros
processos de pagamento da subvenção, retidos sob
a alegação de suspeitas de mal uso dos recursos.
Isso, segundo o relatório, “levou o setor a quedas
irrecuperáveis, abalando sua estrutura e a sua saúde
financeira, e comprometendo a produção de borracha
natural brasileira (...) por responsabilidade exclusiva
do Ministério da Agricultura”.

Pior, ainda: as dotações previstas no
Orçamento da União são suficientes para atender
tão-somente aos processos relativos ao mês de
março, abril e maio de 1999, “ficando pendentes
aqueles já protocolados na Conab, relativos à
produção de borracha de junho, julho e agosto, e sem
cobertura de recursos a produção dos próximos
meses, de setembro, outubro, novembro e
dezembro.” Para os produtores de borracha natural,
esse esgotamento se deve a uma incorreta avaliação
das necessidades, por parte do Ministério da
Agricultura.

Como se vê, o problema que afeta a subvenção
aos produtores de borracha tem duas origens: as
irregularidades atribuídas a alguns deles e, o que
decerto também pesou, a falta de recursos para
garantir os pagamentos até o fim do ano. Com base

nesse pretexto, foram suspensos os créditos, desde
março último.

O quadro, portanto, é desalentador!
Espero que o Senhor Presidente da República

tenha captado, na recente visita ao Estado do Acre,
as dificuldades que marcam a vida dos seringueiros
amazônicos; sua experiência de defumar uma péla
de látex, foi, sem dúvida, um simpático gesto de boa
vontade, em sintonia com a mídia.

Mas aquela tarde, no Seringal Cachoeira, em
Xapuri, deve ter marcado a consciência política do
Chefe do Governo, apesar do clima festivo da
oportunidade que, decerto, mascarou a realidade
trágica, frustrante e ameaçadora que cerca os
extratores de goma elástica no Brasil. Eles, na
realidade, são os verdadeiros seres da floresta em
vias de extinção.

E quero destacar outra preocupação, no mínimo
tão aflitiva quanto as que já levantei neste
pronunciamento: segundo informações colhidas na
imprensa acreana, até agora os produtores não
receberam qualquer parcela da subvenção criada
pela lei de agosto de 1997. Poder-se-ia argumentar
que isso é porque o Governo não tem pago, nos
últimos seis meses – mas, e nos dezoito meses
anteriores, o que terá acontecido?

Não podemos esquecer que a subvenção foi
criada para socorrer o seringueiro, o produtor da
ponta do processo, aquele que hoje não recebe
sequer o amparo do seringalista; não tem patrão, mas
também está privado de qualquer apoio direto às
carências mais elementares, como alimentação e
assistência para sua família. Sim, pois o extrator de
látex tem sido posto à margem desse benefício, cujo
pagamento é feito ao usineiro e, no máximo, chega às
mãos do intermediário no processo de
comercialização.

Precisamos estar atentos a esse detalhe, que,
aliás, é mais do que um simples detalhe: é a essência
da Lei; é o cerne do drama que levou o Governo e o
Congresso a criarem a subvenção de até R$ 0,90 por
quilo de borracha natural, valor que decresce na
mesma proporção da queda da qualidade do produto.

Se for preciso, mudemos a legislação.
Não podemos é deixar de criar mecanismos

eficazes e imediatos, para que a subvenção consiga,
depois de passar por usineiros e intermediários,
chegar àqueles que realmente a merecem e dela
dependem para sobreviver: o seringueiro e sua
família.

O mesmo deve ser feito a nível estadual, com a
chamada “Lei Chico Mendes”, que dá aos seringueiros
acreanos um incentivo de R$ 0,40 por quilo de borracha
produzida. A medida deve ser tratada com
objetividade e espírito construtivo, voltando-se, mais
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uma vez, para beneficiar os pioneiros que persistem
na extração do látex.

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores
Senadores: os problemas que cercam a produção de
borracha natural no Brasil até agora não obtiveram
uma ínfima parcela da atenção que deveriam
receber. Como afirma o Presidente da Associação de
Produtores de Borracha Natural do Brasil, Armando
Teixeira Soares, aquele setor é o único que não
dispõe de linhas de financiamento para suas
atividades.

Não podemos desistir da luta em favor da
heveicultura brasileira!

Precisamos ir além da postura meramente
defensiva; nossa obrigação é deflagrar uma perene
campanha de conscientização nacional em torno dos
graves problemas que afetam o setor, mostrando à
sociedade brasileira que a ruína da economia da
borracha, na Amazônia, significará um grande passo
no sentido da alienação de metade do território
nacional.

O seringueiro é mais do que um sangrador de
árvores, como pensam os tecnocratas e os
insensíveis. Ele é a sentinela da nacionalidade,
presente nos mais distantes e esquecidos rincões,
em cujo subsolo estão riquezas que as grandes
potências não deixam de olhar, ávida e gulosamente,
como o grande manancial de minérios e a mais
promissora fonte de alimentos no milênio que se
avizinha.

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

permuta com o Senador Ademir Andrade, tem a
palavra a Senadora Marina Silva, por vinte minutos.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em
que pese o apelo do meu querido Senador Pedro
Simon para que eu vá à tribuna, vou preferir falar aqui
da bancada.

A discussão que quero trazer esta manhã ao
Plenário tem muito a ver com aquilo que estamos
fazendo na comissão que tem por objetivo discutir os
problemas da pobreza no nosso País e conceber
medidas – sejam medidas legislativas, políticas
públicas, ações da sociedade ou do Poder Executivo
– para erradicar a pobreza.

A revista Claudia traz uma matéria
impressionante sobre as mazelas da miséria,
principalmente no que se refere à interferência da
pobreza na vida de nossas crianças que não têm
acesso à educação, que não têm acesso às mínimas
condições para viver uma infância saudável –
entendendo infância saudável como aquela que
reúne todas as condições básicas estabelecidas pelo

Estatuto da Criança e pela Constituição Federal,
necessárias para que uma criança cresça de forma
adequada e desenvolva suas potencialidades.

A matéria diz o seguinte: “3,5 milhões de
crianças brasileiras perdem a sua infância
trabalhando. Não estudam nem brincam, mas, apesar
da dura realidade em que vivem, sonham com um
futuro melhor”.

A matéria, intitulada “A Infância Roubada”,
relata casos de crianças que vivem catando lixo,
principalmente em cidades do Nordeste, crianças que
trabalham na extração do sisal, crianças que
trabalham quebrando pedra, crianças que trabalham
pastoreando gado, crianças que trabalham na
agricultura – relata-se, inclusive, o caso de uma
criança que, com apenas nove anos de idade, já sabe
dirigir um trator. Uma outra criança – que quebra
pedras e tem sete anos – chega a dizer que quando
crescer quer ser criança, talvez pelo fato de não
imaginar que, mesmo realizando uma atividade como
aquela, continua sendo criança; talvez ela já se sinta
um adulto.

Os relatos são bastante penosos e vou apenas
me ater a um, a título de ilustração:

“Descalços, com os olhos fixos na
pedra e uma pesada marreta de aço na
mão, os irmãos Islai, 6 anos, e Verônica dos
Santos, 7 anos, não param de trabalhar um
minuto. Desde o início do ano, quebram
pedra junto com o pai no povoado de
Gameleira, em Retirolândia, na região do
sisal na Bahia.

Islai é rápido. Com um arco feito de
pneu velho, que serve para delimitar o
espaço de trabalho, e a marreta quebra 30
quilos de pedra por dia. Matriculado na
primeira série, ele só vai à aula duas ou três
vezes por semana. Não sabe ler nem
escrever. ‘Gosto de ir para a escola para
comer merenda e brincar’, afirma.

Diz que quando crescer quer ser
“menino”, sem se dar conta de que ainda é
uma criança. Pensa em resgatar no futuro a
infância que não tem. Com os 5,25 reais
que ele ganha em média por mês, seu pai
lhe compra roupa e calçado. Islai não tem
brinquedos. De vez em quando, se diverte
com um carrinho emprestado e sonha ter
uma moto de plástico”.

A mesma tristeza emana do relato de uma
outra criança, que cata lixo. Seu grande sonho é
conhecer o mar e, quem sabe, um dia poder achar
uma bicicleta no lixo. Diz essa menina que, quando
iniciou catando lixo, sentia um mau cheiro terrível,
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mas que agora já se acostumou com o cheiro e
trabalha normalmente.

Os relatos são bastante tristes, mas ilustrativos
da lamentável situação em que se encontram muitas
crianças brasileiras. Peço, portanto, que a
Taquigrafia os anexe ao meu pronunciamento.

Essa reportagem ilustra algo que ontem foi dito
pelos técnicos do IPEA. Segundo o Sr. Ricardo Paes
de Barros, dez anos de escolaridade significam uma
redução de 13% na pobreza, equivalente ao
resultado de quinze anos de crescimento do nosso
PIB, a uma taxa de 4,5% ao ano.

Só para termos uma idéia, Sr. Presidente: dez
anos de escolaridade para as nossas crianças
significam uma redução na pobreza da ordem de
13%. Para alcançar esse mesmo resultado, dentro do
atual quadro de miséria que vivemos hoje, teríamos
que ter, durante quinze anos, um crescimento do
nosso Produto Interno Bruto da ordem de 4,5% ao
ano. Isso é muito significativo. É tão significativo, que
a Comissão que está estudando medidas para a
erradicação da pobreza não pode, de maneira
alguma, deixar de aprofundar a análise sobre a
repercussão do ensino no processo de reinserção
social e como forma de dar condições para que as
pessoas possam viver melhor.

Quero ressaltar ainda, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, que as nossas crianças, em sua
maioria – sejam ainda crianças ou adolescentes –,
por não contarem com o ensino adequado, estão
fadadas a seguir o mesmo caminho de seus pais, que
as colocam hoje, precocemente, na atividade
produtiva, com o objetivo de acrescer à renda familiar
alguns reais e conseguir, pelo menos, alimentação
básica – segundo estudos do IPEA, cerca de 20% dos
pobres vivem abaixo da linha de miséria, sem as
calorias necessárias para uma sobrevivência
adequada.

O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – V. Exª me
permite um aparte?

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) –
Concedo o aparte ao Senador Tião Viana.

O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Senadora
Marina, quero apenas registrar o meu respeito por
seu pronunciamento e dizer que o assunto de que
trata V. Exª nunca pode cansar este País. A miséria é
como que uma linha limítrofe: marca claramente o
que o País é, o que ele pode ser e o que ele deveria
ser. A criança forçada a trabalhar, sem direito à
liberdade plena, ao carinho da sociedade e à inserção
nos direitos sociais é algo que nos agride
diariamente. É extremamente violenta a realidade
que estamos vivendo. Recentemente, eu estava
revendo um artigo sobre a Declaração Universal dos

Direitos Humanos, em que um senador francês,
Robert Badinter, afirma que são 250 milhões de
crianças no planeta inteiro trabalhando
forçosamente; afirma também que 35 mil crianças
morrem todos os dias no planeta por causa da fome,
por causa da subnutrição ou por causa de uma
doença plenamente evitável. Ao mesmo tempo,
coloca que o grande investimento do capital
internacional é feito nos países de Primeiro Mundo,
para o consumo supérfluo, para o consumo
desnecessário. Confesso-me profundamente
agredido por essa realidade que vivemos e acredito
não ter outro caminho a não ser o de um debate claro,
como está sendo colocado por V. Exª, e o caminho da
luta política, de forçar autoridades do nosso País e do
Terceiro Mundo para que não sejam tão conciliatórias
com essa política internacional tão perversa, tão
violenta com a dignidade e a cidadania dos países
que, como nós, estão no chamado Terceiro Mundo.
Muito obrigado.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) –
Incorporo o aparte de V. Exª às minhas palavras e
registro que, ao ler a matéria de Andrea Perez, da
revista Cláudia, fiquei bastante emocionada, porque
o relato das crianças, em alguns momentos, tem
muita semelhança com a minha infância, mas com
uma diferença: na minha infância, pelo menos até os
onze anos de idade, porque, a partir daí comecei a
trabalhar, e como no lugar onde vivi não existiam
escolas, entendíamos que ajudar os nossos pais,
aprendermos o ofício de nossos pais, para, quando
adultos, exercermos a mesma profissão de cuidar da
nossa roça de subsistência e cortar seringa, era uma
espécie de educação.

Na realidade, comecei a trabalhar aos cinco
anos de idade. A minha primeira profissão foi a de
tanger graúnas, que arrancam as sementes de milho
e de arroz quando estão brotando. Meus pais me
mandavam para o roçado, juntamente com as minhas
irmãs, para tanger as graúnas. Eu era muito
pequenininha, magrinha, de cor negra e ficava
escondida embaixo de uma moita gritando com uma
vozinha bastante fraca “Xô, graúna”. A graúna não
dava a mínima atenção para os meus gritos, talvez
por me achar muito parecida com uma delas. Minha
mãe, quando chegava, verificava que havia várias
covas de arroz e de milho arrancadas, mas me tratava
muito carinhosamente. Não era um trabalho obrigatório.

Quando morava em Belém, lembro que tive a
oportunidade de trabalhar em uma roça onde minha
mãe ganhava algum dinheiro – não sei quanto – para
apanhar feijão. A minha mãe ganhava por carreira de
feijão. E ela me colocou para trabalhar junto com ela,
dizendo que eu também iria conseguir limpar uma
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carreira, uma eira, um eito, como chamávamos. O
patrão, então, disse que não, que eu não tinha
condição. E a minha mãe me colocava no eito e
apanhava o feijão do dela e do meu, e eu ia apenas
do lado com um pequeno bornal. Ao meio-dia, eu ia
para um igarapé muito claro, onde eu via os peixes, e
brincava. Depois, ia para dentro do paiol comer
melancia e ficar aguardando a minha mãe. Ela
conseguia levar os dois eitos no mesmo tempo em
que os outros trabalhadores o faziam e ganhava dois
salários: o dela e o meu.

Fiquei, então, muito emocionada, porque nem
todas as crianças têm uma mãe tão hábil quanto a
minha, que trabalhou muito e que infelizmente morreu
aos 36 anos. No entanto, me ensinou uma lição muito
importante na vida: o trabalho é importante na vida
das pessoas, mas o carinho, o trabalho protegido,
assistido pelos pais, mesmo quando se trata de
ensinar um ofício, é fundamental. O trabalho também
não pode ser um momento em que a criança fica
privada de aprender, de brincar, de ser criança.
Todas as crianças devem ter a oportunidade de viver
o seu momento criança, porque isso contribuirá para
que ela seja um adulto formado.

Lendo essa matéria, identifiquei-me em vários
momentos, de uma forma até carinhosa, com aquelas
crianças. Lembrei-me de que meus pais também,
naquela oportunidade, não tinham escolas a me
oferecer. Mas a melhor escola que tive foi a de
aprender com eles o ofício que até hoje, com absoluta
certeza, sei fazer muito bem.

Se no nosso País houvesse um olhar menos
indiferente para os problemas das crianças, para os
problemas da desigualdade social, com certeza,
poderíamos dar boas respostas. E a iniciativa da
sociedade, seja em parceria com o Governo ou não,
começa a dar respostas a esse tipo de atitude.

Lembro-me recentemente do que ocorreu no
Paraná, com aquela família que, encontrando uma
outra família na rua, embaixo de uma árvore,
recolheu-a, levando-a para a sua casa. Na cabeça de
cada um de nós pode parecer até uma loucura
pegarmos alguém que está na rua e levarmos para
nossa casa. E se forem pessoas que possam trazer
algum tipo de problema? Naquela oportunidade, o
paranaense não pensou em ter esses cuidados.
Simplesmente, acolheu aquela família.

Essa atitude tocou tanto as pessoas, quando foi
mostrada para o Brasil através dos telejornais, que
um outro cidadão resolveu emprestar uma casa que
tinha nos fundos para que eles morassem para o
resto da vida, se assim o desejassem. Exemplos
como esses demonstram o quanto o Governo se

ausenta das suas funções essenciais e como a
sociedade tenta dar algum tipo de resposta. Por mais
solidariedade que tenhamos, por mais esforço que
façamos do ponto de vista dos indivíduos, ainda é
insuficiente, porque precisamos, sim, desses
esforços, precisamos de medidas que sejam
imediatas, emergenciais como essas, por exemplo,
de dar uma cesta básica para quem está passando
fome, mas não podemos nos conformar com a
existência de apenas ações como essa, individuais.
Temos que fazer alguma coisa no sentido de que este
País possa combinar várias ações.

Ontem, tive conhecimento de que se o nosso
País, segundo o IPEA, for apenas pela linha do
crescimento econômico, a repercussão sobre o
emprego, sobre o combate à pobreza não será tão
grande, mas se tivermos um processo de distribuição
de renda, a resposta será imediata. E existem
algumas propostas que visam distribuir renda neste
País, como a proposta de renda mínima, do Senador
Eduardo Suplicy, como iniciativa de bolsa-escola e
tantas outras que já vêm surgindo neste País.

Essas iniciativas, além de proporcionar renda
às pessoas, têm um resultado positivo, porque
exigem contrapartidas que considero altamente
inteligentes. Qual é a contrapartida do cidadão que
põe o seu filho no programa de bolsa-escola? É a de
que a criança seja acompanhada para freqüentar a
escola, de que a criança possa ter um rendimento
escolar satisfatório. E qual é o resultado disso, além
da renda imediata que ajuda na alimentação da
família, que proporciona alguma dignidade à família?
É exatamente, segundo dados divulgados pelo IPEA,
o fato de que educação é um investimento. Em 10
anos de investimento, a educação proporciona uma
redução de pobreza da ordem de 13%, o equivalente
a 15 anos de crescimento econômico. Se tivermos
sensibilidade e, acima de tudo, compromisso político,
moral e ético de combater a pobreza pela raiz, com
certeza, a educação será um desses elementos
essenciais.

Há uma outra contrapartida que se pode
oferecer àqueles que matriculam seus filhos no
programa bolsa-escola. Eles podem ser treinados
para algum ofício, podem fazer parte de
associações ou cooperativas de alguma atividade
produtiva. Assim, ao cabo do recebimento do
benefício da bolsa-escola, o pai já estaria apto a ser
incluído no mercado de trabalho de alguma forma,
mesmo que fosse o mercado informal. Isso já está
ocorrendo com a experiência de bolsa-escola, do
Prefeito Edimilson Brito Rodrigues, no Pará, em
que as famílias recebem o benefício e são
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treinadas através de pequenas cooperativas e
associações de pequenos produtores, de prestação
de serviço, para que, terminando o benefício, a
família não volte à mesma situação de dependência.

Então, Sr. Presidente, nesta manhã de
sexta-feira, como membro da Comissão que está
hoje com o desafio de apresentar algumas iniciativas
para a erradicação da pobreza – apresentei ontem,
na Comissão, um levantamento das várias iniciativas
que estão tramitando nesta Casa –, quero dizer que o
empenho desta Casa e da Câmara dos Deputados,
dentro da comissão mista, deve ser o mais eficiente
possível. Conseguimos fazer uma seleção, Senador
Geraldo Melo, de mais 50 projetos. Parece-me que 54
projetos estão tramitando nas duas Casas. Fizemos
até, em relação a esses projetos, uma divisão das
iniciativas por partido, mas aqui não vou citá-la. Mas o
critério que utilizamos foi exatamente o de selecionar
aqueles que têm o propósito de dar alguma
contribuição no sentido da geração de emprego e
renda, aqueles que podem contribuir no sentido de
que as pessoas tenham acesso a experiências como
a da bolsa-escola, projetos que se referem a recursos
provenientes de impostos, como é o caso do projeto
de taxação das grandes fortunas, do Presidente
República. Outro projeto, também do Presidente da
República, entrou nessa listagem e diz respeito à
proteção do emprego em função da automação.
Enfim, selecionamos várias iniciativas de
Parlamentares que, a nosso ver, merecem prioridade
no exame pelo Congresso Nacional.

Temos três linhas de ação para a Comissão.
Uma delas é o debate amplo com a sociedade. Desse
debate, tiraríamos o diagnóstico da situação. O
Congresso não pode tirar uma proposta do bolso do
paletó e oferecer à sociedade. Não vamos reinventar
a roda. Em um segundo momento, selecionaríamos
aquelas iniciativas que estão tramitando na Casa e
que, portanto, devemos apreciar. Seria muito
estranho se apresentássemos um conjunto de
medidas e as levássemos como sugestão ao Poder
Executivo, dizendo que aquelas, sim, seriam
propostas interessantes de combate à pobreza, se
não fôssemos capazes de fazer o dever de casa, ou
seja, apreciarmos matérias que já tramitam no
Congresso Nacional. Nesse caso, poderíamos ser
indagados pela sociedade e pelo próprio Executivo,
sim. Mas e quanto à renda mínima? Por que até hoje,
em quase 9 anos, não foi aprovada? Por que a
taxação das grandes fortunas não foi aprovada? Por
que a proteção do emprego, em decorrência do
avanço técnico, da automação, não foi aprovada pelo
Congresso Nacional? Por que as medidas de
interesse da sociedade como, por exemplo, o fundo

que vai gerar recursos para a casa própria, como as
iniciativas do Deputado Nilmário Miranda, de Minas
Gerais, e do Deputado Waldir Pires, da Bahia, que
instituem um fundo para a construção de casas
populares, não foram aprovadas se estão na nossa
governabilidade?

Precisamos ter credibilidade para ir ao
Governo Federal, levando indicações de políticas
públicas voltadas tanto para medidas emergenciais,
no curto e médio prazo, quanto para medidas
estruturais, que possam fazer este País voltar a
crescer, a ter sensibilidade para o problema do
emprego e, fundamentalmente, investir em
atividades essenciais, como, por exemplo, a reforma
agrária.

Quanto a esse ponto, ontem os técnicos do
IPEA incluíram a reforma agrária numa segunda
ordem de prioridades. Pelo que entendi, em primeiro
lugar, ficou a educação; em segundo lugar, a
reforma agrária, como sendo um dos vetores que
possibilita a inclusão social. Um dos elementos mais
importantes para que os dois itens citados por mim
possam acontecer é a distribuição de renda, é
colocar patrimônio nas mãos das pessoas.

Essa nossa Comissão tem um grande desafio,
Sr. Presidente. E matérias como a da revista
Cláudia , com muita sensibilidade, ajudam-nos a
pensar que é possível fazer algo. Como muito bem
diz o ex-Governador do Distrito Federal, Professor
Cristovam Buarque: “O preço da omissão é maior do
que o que custam os investimentos em educação,
saúde, em condições de vida digna para o nosso
povo”. O preço da omissão já está sendo pago, com
muita dor, pelos favelados do Rio de Janeiro e São
Paulo, pelos extrativistas abandonados da
Amazônia, pelas pessoas que vivem no entorno de
Brasília. Vivemos num núcleo de eficiência, de
serviços prestados, que é o centro de Brasília. No
entanto, no entorno a realidade salta aos olhos: a
exclusão social é imensa e está aqui representada
como num mostruário, porque, em Brasília, temos
pessoas de todos os cantos deste País que vêm
buscar um socorro e que estão nas
cidades-satélites.

Vamos levar adiante esse desafio e o
propósito de tentar dar alguma resposta para pelo
menos resgatarmos o preço da omissão de quase
400 anos de exploração e exclusão social em nosso
País.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRA. SENADORA MARINA SILVA EM
SEU PRONUNCIAMENTO:
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3,5 milhões de crianças brasileiras perdem
sua infância trabalhando. Não estudam nem
brincam, mas, apesar da dura realidade em
que vivem, sonham com um futuro melhor

A INFÂNCIA ROUBADA

Andréia Peres

Descalços, com os olhos fixos na pedra e uma pesada
marreta de aço na mão, os irmãos Islai, 6 anos, e Verônica dos
Santos, 7 anos, não param de trabalhar um minuto. Desde o
início do ano, quebram pedra junto com o pai no povoado de
Gameleira, em Retirolândia, região do sisal na Bahia.

Islai é rápido. Com um arco feito de pneu velho, que serve
para delimitar o espaço do trabalho, e a marreta quebra 30 quilos
de pedra por dia. Matriculado na primeira série, ele só vai à aula
duas ou três vezes por semana. Não sabe ler nem escrever.
“Gosto de ir para a escola para comer merenda e brincar”, afirma.

Diz que quando crescer quer ser “menino”, sem se dar
conta de que ainda é uma criança. Pensa em resgatar no futuro a
infância que não tem. Com os 5,25 reais que ele ganha em média
por mês, seu pai lhe compra roupa e calçado. Islai não tem
brinquedos. De vez em quando, se diverte com um carrinho
emprestado e sonha ter uma moto de plástico.

Apesar do esforço, Verônica recebe metade do salário do
irmão. Magra e pequena, não tem tanta força e produz menos.
Acredita que um dia ainda vai parar de quebrar pedra para ser
cantora de igreja. Não reclama do trabalho. Nem da vida. Gosta
de brincar de boneca e de ir para a escola, mas por causa da
pedreira acaba não tendo tempo para nada disso.

Conformado, o pai diz que gostaria que as crianças
tivessem uma “grande profissão” e um futuro melhor que o dele,
mas suas condições financeiras são insuficientes para isso.
Como os filhos, Elisvandio, 38 anos, começou a trabalhar cedo,
aos 7 anos, e parou de estudar na terceira série.

Privadas de seus direitos fundamentais, em praticamente
todos os estados do País crianças como Islai e Verônica
quebram pedra. A brutalidade é a mesma em Picos, Piauí, em
Araripina, Pernambuco, ou na região metropolitana de Porto
Alegre, Rio Grande do Sul.

Lascas de pedra e do aço dos instrumentos voam para
todo lado. Ninguém usa óculos ou qualquer outro equipamento
de proteção e os acidentes são freqüentes. O próprio Islai já se
cortou e feriu um olho, recentemente, com um pedaço de pedra
perdida.

Em vez de brincar e estudar, 3,5 milhões de crianças de 5
a 14 anos trabalham cerca de 40 horas por semana no Brasil.
Perdem sua infância quebrando pedra, catando lixo ou
trabalhando na roça.

As Crianças do Lixo

Em Santana do Parnaíba, São Paulo, dezenas de meninos
se alimentam de restos de comida e brincam sobre montanhas
de detritos enquanto aguardam a chegada de mais um caminhão
de lixo. Quando ele aparece, todos se amontoam à sua volta e,
ignorando o mau cheiro, reviram os sacos em busca de papel,
plástico e latinhas de alumínio.

Nesse cenário desolador, trabalham 50.000 crianças no
Brasil. Além de viver em condições desumanas, cerca de 30%
delas nunca foram à escola e estão sujeitas a acidentes muitas
vezes fatais.

Jaqueline Conceição de Proença foi uma das vítimas
dessa triste realidade. Desde os 5 anos a menina catava latinhas
e papelão no lixão de Santana do Parnaíba. No início deste ano,

havia começado a estudar, mas não teve tempo de aprender a ler
nem escrever. No dia 10 de junho, morreu, aos 7 anos,
atropelada por um caminhão de lixo.

Amiga de Jaqueline, Miquésia da Silva, 10 anos, também
costumava, como ela, pegar carona no caminhão. Desde que
aconteceu o acidente, no entanto, ela vai e volta a pé do lixão.

Apesar de estar cursando a segunda série, a menina já
perdeu a conta de quantas vezes faltou à aula este ano para
catar alguma coisa no lixo: de restos de pão e de carne, que a
família lava e come, a latas e papelão, que vende para sustentar
o pai, a mãe e os irmãos.

Miquésia começou a trabalhar no lixão aos 7 anos. Diz
que, no início, sentia nojo e enjoava com o cheiro. “Agora, já me
acostumei”, afirma a menina, que cata lixo de quarta a domingo e
ganha cerca de 2 reais por dia. Sem saber direito com o que
pode sonhar, ela diz que quer conhecer o mar e achar uma
bicicleta no lixo.

Trabalho Quase Escravo

Muitas dessas crianças sem infância trabalham cerca de
10 horas por dia e não têm folga nem no domingo. Julio de
Almeida, por exemplo, é pastor de gado em Araripina, no sertão
de Pernambuco. Cabeça baixa, voz quase inaudível, ele diz que
não sabe o ano em que nasceu. Apesar de aparentar menos
idade, acha que tem 10 anos. Foi poucas vezes à escola,
trabalha de segunda a domingo, das 7 às 17 horas, e ganha 5
reais por semana.

Sua função é cuidar de trinta bois, alimentando-os e
colocando-os no curral. A única diversão de Julio é a TV, que
assiste de vez em quando na casa de uma tia. Com o dinheiro
que ganha, o menino ajuda o pai, que trabalha na roça, a
comprar comida para a família. A vontade de estudar para ser
professor é sempre adiada em nome da sobrevivência.

Os Agricultores Mirins

No mundo todo, inclusive no Brasil, a atividade econômica
que mais emprega crianças é a agricultura. A maioria delas
trabalha com a família, sem remuneração.

Esse é o caso de Jadson de Oliveira, 5 anos, que vive em
Serrinha, interior da Bahia. O menino só vai para a escola duas
vezes por semana, das 2 às 4 da tarde. No resto do tempo,
trabalho no sisal.

Das 7 às 12, ajuda o pai carregando as folhas, que são
praticamente da sua altura, para o motor. No período da tarde,
leva, no lombo de um jegue, a fibra de sisal já descascada e,
junto com a mãe, a estende nos varais para que seque.

Suas pernas vivem feridas pelo contato com as folhas
cortantes, mas ele não reclama. Diz que gosta de trabalhar e,
apesar de passar pouco tempo na escola, também confessa que
adora ir para a aula por causa da sopa e da farofa. “Quando for
maior, quero brincar e trabalhar”, planeja o garoto, que recebe
3,70 reais por semana e no dia-a-dia se diverte muito pouco.

O drama se repete nas plantações de fumo em Arapiraca,
Alagoas, um dos principais focos de trabalho infantil do estado.
Josenildo Ferreira tem 6 anos e faz de tudo um pouco: cobre o
adubo com a enxada e passa o dia carregando molhos de folhas
de fumo, que a mãe coloca no varal para secar. O garoto, que
começou a trabalhar com 5 anos, tem manchas na pele por
causa do contato com as folhas de fumo e é pouco desenvolvido
para sua idade.

O cultivo do tabaco é uma das cinco culturas que mais
utilizam agrotóxicos no Brasil. Em Arapiraca, o índice de
contaminação chega a 70%. Além de intoxicações agudas,
problemas de bronquite e asma também são comuns.
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Motorista de Trator

Desemprego e miséria são algumas das causas do
trabalho infantil no Brasil, mas não as únicas. Prova disso é que
os índices de crianças de 5 a 9 anos que trabalham no Sul e no
Nordeste são praticamente iguais: 4,7% e 4,8%,
respectivamente.

Em boa parte do Sul, predomina a cultura européia e a
velha máxima de que o trabalho enobrece o homem. Lá, como no
restante do país, há muitas crianças trabalhando na agricultura
familiar.

As três meninas da família Dorigon, que possui uma
propriedade de 11 hectares em Bento Gonçalves, no Rio Grande
do Sul, não fogem à regra. Pelo contrário. São o melhor exemplo
dela.

“Aquela dá a vida para ir á roça”, diz o avô, Arlindo,
apontando para Pricila, a neta do meio, que tem 9 anos e já dirige
trator. A menina precisa espichar o corpo para alcançar os pedais,
mas manobra o veículo com segurança pelo parreiral. “Fui eu que
pedi para o pai me ensinar e, no começo, dirigia no colo dele”, conta
ela, que já não lembra mais há quanto tempo isso aconteceu.

Além da pobreza e da própria cultura, a ausência de creches
e de escolas é outro fator que também acaba empurrando as
crianças para o trabalho. No Município de Castanhal, a 20
quilômetros de Belém do Pará, Heloísa Lisboa tem apenas 2 anos,
mas já acorda cedo para trabalhar. Ela ajuda a família a descascar
mandioca para a torrefação de farinha na Colônia Agrícola de Moça
Bonita. “Primeiro, ela vinha para cá porque eu não tinha com quem
deixar”, explica a mãe, Sônia Mininéia, 22 anos. “Com 1 ano já
estava no meio do monte de mandioca e, aos 2, descasca como
gente.” Heloísa mal dá conta de carregar as raízes. Escolhe no
monte as pequenas e até a faca que utiliza é menor que as demais.

A mandioca também faz pate desde cedo da vida de
Estefania de Souza, 8 anos, que acompanha a mãe ao trabalho
desde os 5 anos. A garota está na primeira série e descasca
diariamente pelo menos 50 quilos de mandioca em uma fábrica de
farinha em Araripina. Ganha 60 centavos por dia e, apesar de dizer
que gosta do que faz, não pensa em trabalhar com mandioca no
futuro. “Quero ser professora”, sonha.

Pequenos Caranguejeiros

Em Ilha Grande, no delta do Parnaíba, no Piauí, a falta de
escola e de programas sociais leva as crianças precocemente para
o mangue. Elas passam o dia enfiadas na lama à procura de
caranguejos. A maioria não estuda ou, se estuda, está bem
atrasada para a idade.

José Aurélio Santos, 12 anos, começou a trabalhar com 10
anos. Como os outros meninos, às 7 horas da manhã ele já está no
mangue para catar caranguejos. Não usa luvas para se proteger e
enfia o braço inteiro na lama para poder encontrá-los. O dinheiro
que ganha, cerca de um salário mínimo por mês, dá para a mãe.
Matriculado na primeira série, Aurélio falta à aula com freqüência,
mas diz que quer ser piloto de avião. Enquanto isso não acontece,
espera o domingo com ansiedade. “É o único dia em que tenho
folga”, diz ele.

A Prostituição Infantil

Seja no mangue, no lixo, seja na roça, o trabalho infantil é
terrível – e condenável – em qualquer uma de suas formas. A
Organização Internacional do Trabalho, no entanto, classificou na
sua última convenção algumas atividades como piores do que
outras e incluiu a prostituição na sua lista de trabalhos que
precisam ser urgentemente erradicados.

O Piauí é um dos estados em que a prostituição infantil é
mais escancarada. Na Praça da Bandeira, uma das principais de
Teresina, uma dezena de prostitutas meninas disputam clientes
em plena luz do dia. Algumas delas vendem café por 25
centavos, para disfarçar, mas a maioria nem se preocupa com
isso.

Maquiada e com roupas curtíssimas. Rosa* aparenta mais
do que seus 14 anos. Desde os 13 a menina se prostitue. Sem
dinheiro e sem emprego, ela aceitou a proposta de um homem
com quase o triplo da sua idade para fazer sexo por dinheiro.
Recebeu 10 reais pelo programa e passou a ir sempre para a
praça.

“Tem alguns clientes que eu não agüento nem ver. Tampo
o rosto para não olhar e transo assim mesmo”, diz a menina, que
coleciona fotos e pôsteres do jogador Ronaldinho e parou de
estudar na quarta série.

Sua mãe sabe de tudo. Não concorda com o tipo de
trabalho da filha, mas não o reprime. Rosa vive em uma casa de
pau-a-pique, sem energia elétrica, em Timon, na fronteira do Piauí
com o Maranhão. Seus cinco irmãos e a mãe sobrevivem com o
salário mínimo que o seu padrasto recebe. Com o dinheiro que
ganha na rua, a menina compra roupas, calçados e, de vez em
quando, comida. Seu maior desejo é arrumar emprego em uma casa
de família.

O Trabalho Doméstico

O sonho de Rosa é o pesadelo de muitas meninas brasileiras.
Cerca de um terço das garotas de 10 a 14 anos que trabalham são
empregadas domésticas.

Em Belém, a maioria delas não tem carteira assinada nem
salário. Trabalha em troca de roupas, sapatos e comida. Há um ano,
Cleidiane Soares, 13 anos, foi levada do Município de Vigia para
Belém, a 150 quilômetros, para cuidar da casa do padrinho, Benedito
Rabelo, e dos três filhos dele, de 6 a 11 anos. Como pagamento, foi
matriculada numa escola pública e recebe roupas e calçados. “Quero
sair da casa do meu padrinho e arranjar um emprego onde receba
dinheiro e possa continuar meus estudos”, planeja.

Cleidiane tem idade para estar na sétima série, mas cursa a
quarta e corre o risco de repetir o ano. Para Benedito, ela é
competente e essencial dentro de casa. “É mais vantajoso trazer
crianças do interior e dar as coisas para elas do que contratar uma
empregada adulta”, avalia.

Às 6 da manhã, a garota já está de pé. Tem de fazer o café e
arrumar a filha mais nova do padrinho-patrão para levá-la à escola.
Depois, varre a casa e passa um pano.

Na sala de aula, ela ocupa uma das primeiras carteiras, mas,
como acorda muito cedo para trabalhar, diz que se sente cansada
demais para dar a atenção que deveria às explicações da professora.

Futuro Sombrio

Infelizmente, o trabalho infantil no Brasil é freqüente tanto
dentro como fora das casas. Nas grandes cidades, há meninos e
meninas trabalhando por toda a parte: nos bares, nos faróis, nos
mercados e em lojas.

Muitos deles encaram o batente madrugada adentro. Outros
engraxam sapatos, limpam vidros de carro ou oferecem chicletes nas
ruas.

Apesar de, dificilmente, encontrarmos garotos em grandes
indústrias, é comum vê-los nas pequenas ou como parte da
mão-de-obra de fornecedores de companhias maiores.

Adriana Saldanha, 4 anos, é uma das crianças que faz
parte dessa cruel cadeia produtiva. As fivelas que ela, sua mãe e
quaro irmãos, de 7 a 16 anos, montam no subúrbio de Novo
Hamburgo, no Rio Grande do Sul, vão parar em grandes fábricas
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de sapato, que as compram das metalúrgicas. A renda é
miserável. Mesmo montando 4.000 fivelas por dia, eles recebem 70
reais por mês.

Quando expõe o rosto ao sol, a pele de Adriana brilha,
salpicada por minúsculos pontos prateados, que parecem
purpurina, mas são pequenos vestígios do metal e da dura
realidade em que vive.

A garota ainda nem sabe falar direito, mas já maneja o
alicate com destreza. Seu trabalho é colocar o pino na fivela e
apertá-lo com o alicate para que não se desmonte. Com
freqüência, ela segura algumas das peças entre os pequenos
dentes de leite, já cariados, enquanto procura a outra parte
correspondente.

Até as 10 horas, quando o caminhão da metalúrgica distribui
as cotas diárias de trabalhos, Adriana está liberada para brincar com
uma boneca quebrada, a única que possui, e fazer bolinhos de terra
e guisados de folha. Depois que a mãe chega com a remessa do dia,
ela larga sua boneca num canto, esquece as comidas de mentira e,
acomodada no sofá da sala, instala a bandeja nos joelhos e começa
a trabalhar.

Em poucos minutos, seus lábios adquirem uma coloração
arroxeada. Nas mãos, o efeito do alumínio, substância altamente
prejudicial à saúde, é ainda mais visível. Os dedos e a palma ficam
prateados e as unhas conservam uma tonalidade escura, como se
estivessem sujas de terra, mesmo quando lavadas com escova e
sabão.

Diante da passividade da sociedade e, muitas vezes, das
próprias autoridades, condenamos todos os dias milhões de crianças
como Adriana e seus irmãos à pobreza e à ignorância. Elas são as
principais vítimas de um país que, se quiser crescer e ter futuro, vai
precisar olhar para a sua infância.

____________
*Nome trocado para preservar a identidade da entrevistada.

TEM SAÍDA

Acabar com o trabalho infantil não é impossível e sai
mais barato do que arcar com seu custo social

Juliano Carvalho, 13 anos, deixou de catar lixo para estudar e
brincar, no Piauí.

Durante dois anos, Juliano Carvalho, 13 anos, catou latinha
no lixão de Teresina, Piauí, para sobreviver. Hoje, está na sexta série
da Escola Municipal Henrique Porto e começou a freqüentar oficinas
como a de desenho, do projeto Lixo e Cidadania, da prefeitura em
parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF,
que já conseguiu retirar 290 meninos e meninas do trabalho no lixo.

“Quando o caminhão chegava, as crianças até soltava
foguete” – relembra Gardene Moura, diretora da Escola Municipal
Lizandro Tito de Oliveira, onde estudava a maior parte dos catadores.
Dois, três dias depois, as crianças, segundo ela, faltavam à escola
vítimas de intoxicação. “Elas comiam lingüiça, queijo e iogurte
vencidos que pegavam no lixo”, recorda. Felizmente, isso é
passado. A maioria dos jovens de lá agora estuda e participa de
oficinas e de cursos profissionalizantes.

Há dois anos as irmãs gêmeas, Fabiana e Fábia Cordeiro
da Silva, 12 anos, também trabalhavam. Cortavam cana em São
Benedito do Sul, Pernambuco. Agora, ambas estudam. Estão na
segunda série e são as primeiras pessoas da família a saber ler e
escrever. As duas estão entre as centenas de crianças
beneficiadas pelo programa de erradicação do trabalho infantil na
cidade, uma das mais pobres do estado.

Além do curso regular, elas freqüentam oficinas de arte e
praticam esportes. O programa, que atende cerca de 1.500

jovens, também oferece cursos de computação e de artesanato
em escolas instaladas nos engenhos e uma quantia em dinheiro
para as famílias.

Seu sucesso pode ser medido pela movimentação no dia
do pagamento. A cidade toda parece estar na fila da bolsa-escola
e até uma feira é montada perto do local onde as pessoas
recebem o dinheiro.

Criada em Brasília, há quatro anos, pelo então governador
do Distrito Federal, Cristovam Buarque, a bolsa-escola é
apontada como um passo importante em direção à erradicação
do trabalho infantil.

A experiência deu tão certo que, em 1996, inspirou o
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI, do
Governo Federal, que beneficia 124.844 crianças em sete
estados e 158 municípios.

Bolsa-Escola para todos

Cada família pode receber até três bolsas, que,
dependendo da região, varia de 25 a 50 reais por criança. O
número de pessoas atendidas, segundo Cristovam Buarque,
ainda é pequeno. “O Equador, muito mais pobre que o Brasil,
lançou o projeto em julho para 1,3 milhão de crianças”, compara.

De acordo com seus cálculos, oferecer bolsa-escola para
10 milhões de crianças brasileiras custaria pouco ao Governo: o
equivalente a cerca de 1% do Orçamento Federal, estadual e
municipal. Hoje, o custo por criança atendida é de 55 reais por
mês.

A iniciativa, no entanto, não precisa nem deve ser só do
Governo. Há cerca de um mês, a organização não governamental
Missão Criança, criada por Cristovam Buarque para difundir a
bolsa-escola no País, lançou em Paracatu, Minas Gerais, o
programa, financiado por pessoas e empresas. Cinqüenta famílias e
cerca de 200 crianças serão beneficiadas.

Esse tipo de mobilização produz resultados. Um dos
exemplos mais bem-sucedidos é o de Campos dos Goitacazes, a
273 quilômetros do Rio de Janeiro.

Em 1994, cerca de 10.000 crianças trabalhavam na
cana-de-açúcar. Cinco anos depois, boa parte delas de acordo com
a Secretaria de Desenvolvimento e Promoção Social do município,
está em sala de aula graças ao Programa Desafio, da Fundação
Municipal da Infância e Juventude, e ao Peti. Além de receber a
bolsa, as 2.614 crianças atendidas são encaminhadas para médicos
e dentistas e participam de atividades esportivas e recreativas.

A bolsa-escola é importante, mas sozinha não faz milagres.
O ideal, segundo a socióloga Arabela Rota, do Unicef, é que ela
seja parte de um programa completo, que leve em conta a
sensibilização das famílias para o problema, a capacitação dos
professores e a organização de comitês locais e regionais que
definam prioridades e fiscalizem seu cumprimento.

O que você pode fazer

– Nos países desenvolvidos, os consumidores boicotam
produtos em que seja utilizada mão-de-obra infantil. Faça o mesmo.

– Dê preferência às empresas socialmente responsáveis. No
Brasil, cerca de 1.300 grandes, médias e pequenas companhias
têm o selo de Empresa Amiga da Criança, concedido pela
Fundação Abring. Ele é a garantia de que a empresa não emprega
menores de 16 anos nem usa o trabalho infantil na sua cadeia
produtiva.

– O trabalho infantil é proibido no Brasil. Denuncie a
exploração de crianças às Delegacias Regionais do Trabalho, ao
Ministério Público, aos Conselhos Tutelares ou aos fóruns
estaduais de erradicação do trabalho infantil.
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O que diz a lei

A Emenda Constitucional nº 20, de dezembro do ano
passado, estabeleceu que 16 anos é a idade mínima para
trabalhar. A partir dos 14 anos, o adolescente pode ingressar
numa atividade remunerada, mas apenas como aprendiz. Ou
seja, dentro de um processo de profissionalização e num
ambiente adequado. Serviços penosos, em locais insalubres ou
perigosos são proibidos para menores de 18 anos.

_________
Fonte: Oris de Oliveira, jurista e autor do livro O Trabalho da
Criança e do Adolescente.

O programa não deve parar

Também é preciso planejar a continuidade dos programas.
A bolsa-escola termina quando o jovem completa 15 anos. Se o
projeto não tiver continuidade, o adolescente volta a trabalhar
sem ter concluído sequer o primeiro grau.

Foi o que aconteceu com o baiano Pedro Lima Garcês, de
15 anos. Pedro entrou para a escola com 12 anos, quando
começou a receber a bolsa, e estudou até a quarta série. O
benefício acabou e ele precisou voltar a trabalhar no sisal.

O problema é sério e já existem algumas iniciativas para
resolvê-lo. Em Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, a
prefeitura está instalando laboratórios experimentais de
informática e uma microempresa para a fabricação de cachaça,
rapadura e balas na tentativa de profissionalizar o adolescente.

Com ações simples e práticas, que não custam nada a
ninguém, as empresas também podem ajudar a mudar esse
quadro. Hoje, várias delas colocam no contrato com seus
fornecedores uma cláusula que proíbe a utilização da
mão-de-obra infantil em qualquer etapa do processo de produção
do material. Depois de diversas denúncias de utilização de
crianças na produção do carvão vegetal, a General Motors do
Brasil passou a firmar esse tipo de compromisso com seus
fornecedores. Outras grandes empresas automobilísticas, como a
Volkswagen, a Ford e a Mercedes Benz, seguiram o bom
exemplo, que também acabou sendo copiado pelos empresários
da Associação Brasileira dos Exportadores de Cítricos e de
outros setores. “Isso causa uma reação em cadeia”, comemora
Oded Grajew, presidente do Instituto Ethos de Empresas e
Responsabilidade Social, de São Paulo. “Muitas multinacionais
fazem esse tipo de trabalho com os seus fornecedores”, diz ele.

Empresas-cidadãs

Na Europa e nos Estados Unidos, a não-utilização da
mão-de-obra infantil é uma das condições para a concessão de
empréstimos em bancos. No Estado de São Paulo, o
compromisso é obrigatório para que uma empresa possa
participar de concorrência pública.

Além de se comprometer a não utilizar crianças na sua
cadeia produtiva, diversas empresas e setores, como o de
calçados, e de exportação de suco de laranja, montaram projetos
sociais para atender às necessidades delas.

No Sul e em Franca, interior do Estado de São Paulo,
empresários do setor coureiro calçadista implantaram programas
de prevenção e erradicação do trabalho infantil que incluem, além
da escola regular, cursos de dança, música e esportes na jornada
complementar.

Essas experiências provam que erradicar o trabalho
infantil no Brasil não é nenhum sonho impossível e depende
muito do interesse do Governo, das empresas e da sociedade.

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

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Tem V.
Exª a palavra pela ordem, Senador Bernardo
Cabral.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem com a anuência e
permissão do eminente colega, Senador Pedro
Simon.

O SR PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Para
honra do Senador Pedro Simon, Sr. Presidente.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Por uma razão muito simples, Sr. Presidente: há
alguns dias, eu alertava o Governo no sentido de
que ele estava escondendo-se dos desafios do
futuro atrás das cortinas de omissão do presente. E
referia-me exatamente ao Programa Calha Norte.
Dava conta da denúncia que chegara ao meu
conhecimento de que um técnico burocrata sugerira
ao Tesouro Nacional a extinção do Programa Calha
Norte, que já sofrera neste ano, na rubrica
orçamentária, dotação zero.

Os discursos foram tendo seqüência, toda a
Bancada da Amazônia já se referiu ao Programa
Calha Norte. No entanto, recentemente, há alguns
dias, dois eminentes Senadores que não fazem parte
de forma geográfica – não da forma legal, mas da
forma geográfica – da Amazônia, ocuparam a tribuna
e se ocuparam deste assunto Calha Norte. Refiro-me
ao eminente Senador Carlos Patrocínio e ao próprio
eminente Senador Pedro Simon, que, em discursos
candentes, chamaram a atenção para um vazio que
compõe aquele nosso território, uma vez que ambos
estiveram in loco acompanhando o trabalho do
chamado Calha Norte.

Ora, Sr. Presidente, esse Programa evidencia
que as fronteiras do Brasil não podem ficar à mercê
das outras Amazônias porque é um equívoco se
pensar que só existe a Amazônia brasileira.
Esquecem-se os entendidos de que temos as
Amazônias peruana, colombiana, equatoriana,
aquelas sobre a qual, ao longo de todo aquele vazio,
se comenta o problema de guerrilha e de narcotráfico.
Essa denúncia foi feita porque, no Programa
Plurianual, se deixou de completar o Programa Calha
Norte, e a denúncia acaba de obter êxito.

Nobre Senador Geraldo Melo, pedi a V. Exª que
me concedesse a palavra pela ordem porque, no
instante em que se faz a crítica, que é construtiva, de-
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ve-se também registrar o resultado obtido. Estou
tomando conhecimento de que o Presidente da
República mandou destinar verba orçamentária
própria no sentido de que o Programa Calha Norte
não só não sofresse a sua extinção como fosse
reativado. Como hoje há uma reunião do Alto
Comando aqui em Brasília, e, evidentemente, não
será para discutir o sexo dos anjos, estou quase que
convencido de que, nessa grande reunião, que tem a
responsabilidade dessa matéria, um dos assuntos
será o Programa Calha Norte.

Faço esse registro na presidência de V. Exª,
que, sendo do Nordeste, conhece os sacrifícios pelos
quais passamos, para que haja uma espécie de toque
de clarim para essas duas Regiões – a de V. Exª e a
minha – eu não diria infelizes, mas quase rejeitadas.
Até parece, Sr. Presidente, que, no cartório da
cidadania, nós, do Norte e do Nordeste, não temos
registro de nascimento com o mesmo valor das
Regiões Sul e Sudeste.

Feito o registro, cumprimento quem teve a
iniciativa e cumprimento o Presidente da República
pela decisão, que, se efetivada, fará com que o
Programa Calha Norte ressurja, saia como uma
espécie de rejuvenescimento, com uma tônica maior
para que a Amazônia continue sendo nossa.

Relembro o meu discurso de 30 anos atrás, Sr.
Presidente, que virou lema do Projeto Rondon: “Em
matéria de Amazônia, é melhor integrar para não ter
de entregar.”

Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado ao
eminente Senador Pedro Simon.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr.
Presidente, solicito a inscrição para uma
comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) –
Perfeitamente, Senador Tião Viana. Como
interrompemos a lista de oradores para ouvir a
palavra pela ordem do Senador Bernardo Cabral, V.
Exª falará depois do próximo orador.

Por permuta com o Senador Casildo Maldaner,
tem a palavra por vinte minutos o Senador Pedro
Simon.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, todos
nós, brasileiros, recebemos com muita emoção a
proposta feita pelo Presidente da República sobre o
seu novo plano de investimento.

Um trilhão de dólares, obras e mais obras.
Avança Brasil! O Governo fez um esforço muito

grande para demonstrar a sua vontade de crescer, de
desenvolver, de fazer coisas concretas e positivas.
Num momento em que há, de certa forma, um
exagero de pessimismo, o Presidente Fernando
Henrique reuniu a sua equipe, oxigenou a sua equipe
e deu uma determinação: agora vamos fazer! Foi feliz
e oportuna essa reunião, não que tenha sido marcada
para responder, mas coincidiu com a Marcha dos 100
mil. Essa marcha aconteceu num momento, na minha
opinião, histórico e de uma maneira pacífica, ordeira,
democrática. Assim como também de uma maneira
ordeira e democrática o Governo a assistiu, com as
Forças Armadas garantindo a tranqüilidade sem
nenhum ato de violência e demonstrando que, se
“quando um não quer, dois não brigam”, quando dois
não querem, não há problema nenhum. Foi uma aula
de democracia o que aconteceu aqui.

A resposta foi dada lançando o Plano, e a Nação
ficou a debatê-lo. A Oposição diz que parece um
plano requentado pois, afinal de contas, há cinco
anos, quando o Presidente da República se lançou
candidato, com a imagem dos cinco dedos da mão, o
que sobrou do Plano?

Esse era o debate que estava sendo travado.
Mas o Governo, com firmeza, com convicção, com
denodo, dizia: “O Plano é para valer.” São um trilhão
de reais, obras e mais obras pelo Brasil inteiro; oito
milhões de novos empregos, manchetes em todos os
jornais, interrogação positiva em todos os locais.

O Presidente da República, com atraso, diz que
reúne seu Governo para estabelecer – eu não me
lembro o nome exato, parece que era Código de Ética
– o código de ética do comando do Governo. Na
minha opinião, uma coisa que não precisaria existir,
pois as pessoas já deveriam ter ética. E, se é para ter,
deveria haver desde o primeiro dia do Governo.
Quatro anos e três meses depois, aparece o Código
de Ética do Governo, cujo primeiro item é: “Ministro
não pode criticar Ministro; deve haver um
entendimento, deve haver um entrosamento entre
os membros do Governo”. Na hora, sem analisar
direito, achei até um certo exagero, afinal um
Ministro pode criticar, não é um crime um Ministro
discordar de outro publicamente, divergindo em
alguns pontos. Isso faz parte da vida.

Atendi dez telefonemas desde às 5h45 de
pessoas que estão querendo saber a minha opinião
sobre quem tinha razão, o Clóvis ou o Malan.
Ninguém se lembra mais do Plano, ninguém tocou em
uma palavra sobre o Plano de Desenvolvimento.
Desculpe-me, nobre Líder da Oposição, mas ninguém
falou na Oposição. A Oposição perdeu todos os espaços.
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Era só Clóvis ou Malan. O Governo conseguiu ocupar
todos os espaços, infelizmente de uma maneira cruel,
de uma maneira incompreensível, de uma maneira
injustificável. O debate é normal. O Sr. Malan defende
uma política para conter a inflação, a estabilidade é
fundamental. Temos que controlar para que não haja
bolhas de desenvolvimento. Muita gente do PSDB, do
PMDB e do PT acha que ele é exagerado nessa
posição. Quer dizer que é necessário o
desenvolvimento, o crescimento mesmo que se
pague um preço, mas não pode haver recessão,
desemprego só para garantir teses do Fundo
Monetário: inflação zero, mas com recessão e
desemprego?! O arrojo, as vezes é necessário. É
outra tese.

Esse debate é normal. Conheço duas
unanimidade no Governo Fernando Henrique: uma
que o Presidente é um homem sério. Pode-se divergir
do Presidente, pode-se até questionar o processo de
privatizações, mas nunca ouvi alguém dizer que
tenha alguma coisa a ver com o Presidente. Ele é um
homem de bem. A outra unanimidade é que ninguém
gosta do tal Dr. Clóvis. Havia uma unanimidade no
sentido de que ele estava no lugar errado e que o
Presidente Fernando Henrique não deveria tê-lo
colocado na Chefia da Casa Civil.

Lembro-me que, outro dia, conversando com
um jesuíta muito importante, disse-lhe que estava
lendo a vida dos santos populares e tinha visto a
diferença entre a vida do Santo com quem mais me
identifico, São Francisco de Assis, e a vida de Santo
Ignácio de Loyola. São Francisco de Assis procurava
a humildade, procurava ser o servo mais humilde de
Deus e se perdia no sentido de ajudar o seu
semelhante, amando o sol, a lua, a natureza, os
animais. Santo Ignácio de Loyola, primeiro, colocou
em sua cabeça que seria santo. Nunca tinha visto
isto: “Eu, Ignácio de Loyola, serei Santo!” E preparou
uma Ordem para assumir o comando. Os jesuítas se
imiscuíam, andavam por todos os lados e
perguntavam quem tinham o poder – os reis. E os
jesuítas eram os confessores do rei. Quando o rei ia
se confessar, era um jesuíta que estava lá. Quando
os homens das forças militares iam se confessar, era
um jesuíta que estava lá. O próprio príncipe, quando
ia se confessar, era um jesuíta que estava lá. E,
assim, a Ordem cresceu, fazendo grandes Santos,
grandes cientistas, pessoas que tiveram uma
presença extraordinária. Todos dizem que os jesuítas
têm qualidades fantásticas, mas têm defeitos muito
sérios. Isso me dizia o jesuíta: “Temos qualidades
imensas, mas temos muitos defeitos.”

Agora, esse Dr. Clóvis, que foi jesuíta, só não
colocou a batina, ficou com todos os defeitos e não
levou nenhuma das qualidades dos jesuítas.

Saiu o Sr. Clóvis, o povo aplaudiu, mas, como é
amigo do Presidente, este lhe deu o cargo de Ministro
do Planejamento. Ocorre que ele é o amigo do
Presidente, é o homem que está há quatro anos e
meio ao lado do Presidente, cercando-o. Não havia
ninguém que pudesse chegar ao Presidente da
República se não fosse por intermédio do Dr. Clóvis.

Quando o Senhor Fernando Henrique convidou
o Richa ou o Scalco para ocupar o Ministério do
Relacionamento Político, eles não aceitaram porque
tinham que ser subordinados ao Dr. Clóvis. Então,
disseram: “Não posso aceitar. Como é que eu vou
fazer coordenação política se não tenho ligação
direta com o Presidente da República? Vou fazer
ligação com o Sr. Clóvis?”

Esse homem saiu dali pela exigência de todos e
chegou ao Ministério do Planejamento. Ele é o
homem da intimidade do Presidente. A convenção do
PSDB deveria ser um grande momento para o Partido
do Presidente, em que fossem debatidas teses
internas. Sabemos que o PSDB tem essa tese
interna. E há pessoas do PSDB – para quem bato
palmas – que defendem a tese de que o
desenvolvimento e a prosperidade são necessários e
que o Sr. Malan é um pouco exagerado. No entanto,
entre esse fato e o de o Sr. Clóvis usar a linguagem
que usou com relação ao Malan, há uma diferença
muito grande. Alguém que ficou quatro anos e seis
meses ao lado do Senhor Presidente da República,
inclusive participando de toda a campanha
eleitoral; a quem nunca se viu defender qualquer
idéia nesse sentido; a quem nunca se viu tomar
posição, colaborar, ajudar, estimular o Presidente
nesse sentido, de repente, porque ele considera
uma tese simpática, porque o PSDB, na sua
maioria, está pensando dessa forma, assim como a
Oposição e a sociedade, ele vem com quatro
pedras. Usa uma linguagem, sinceramente,
incompreensível, dando a entender inclusive que a
cautela, nessa altura, não tem outro nome a não ser
covardia. Ele chamou o Sr. Malan, de corpo
presente, de covarde. Infringiu o código de ética de
Fernando Henrique!

Volto a dizer que considerei exagerado o fato de
um Ministro não poder criticar o outro. Isso é um
absurdo. Pode. Mas um Ministro chamar o outro de
covarde?! Isso não é criticar; é ofender, humilhar.

Se o Malan é covarde, como o Fernando
Henrique tem no seu Governo um covarde? Ou o Sr.
Clóvis é um irresponsável? Se é assim, como o Senhor Fer-
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nando Henrique mantém no seu Governo um
irresponsável?

O Sr. Antonio Carlos Magalhães, que pode ter
todas as qualidades e todos os defeitos, não há
dúvida, possui muita competência para responder.
Perguntado sobre o que pensava a esse respeito,
respondeu: “Isso vocês têm que perguntar ao outro
Presidente”. Pensaram que era o Presidente da
Câmara, mas o outro era o Presidente da República.
É ele quem tem que responder.

Sr. Presidente, não quero fazer prognóstico. Eu
dizia, na sexta-feira, que o Presidente da República,
com a Marcha dos 100 Mil e com o seu plano de
governo, tem uma página em branco na sua frente.
Ele vai escrever o que serão os próximos anos, o que
será o seu Governo, o futuro do País e o seu papel na
história do Brasil.

O Presidente da República é um homem de
bem. Mas, nesse momento, ou ele toma uma atitude,
ou acabou. Amanhã, haverá crítica ao Serra; depois
de amanhã, o Serra vai criticar não sei quem. Essa
linguagem não vai mais parar. Dizer que não se
pode criticar outro Ministro, que é proibido,
considero um exagero. Mas chamar de covarde não
é criticar. Se ele tivesse usado uma linguagem
elegante, por exemplo: “olha, acredito, com toda
sinceridade, que o Brasil tem que ousar mais; o
Brasil tem que buscar mais o desenvolvimento.
Está certo que a estabilidade financeira e
econômica são importantes. É um dado positivo.
Mas não podemos cumprir regras do Fundo
Monetário; não podemos deixar de constatar que
há recessão, que há desemprego, que há fome.
Temos que ousar”. É uma linguagem. Mas o que ele
fez tem outro nome: chama-se covardia!

O Presidente telefonou para o Sr. Clóvis.
Perdoe-me, Presidente Fernando Henrique, não está
em jogo o seu relacionamento, a sua amizade com o
Clóvis. O Clóvis é seu amigo. Trabalhava no seu
gabinete de Senador, trabalhava no seu gabinete de
Ministro e foi para a chefia da Casa Civil. Não é isso o
que está em jogo. O Presidente disse ao telefone:
“Fiquei muito bravo com o Clóvis. O Clóvis não podia
fazer isso comigo”. Que barbaridade! Não é isso que
está em jogo. Está em jogo a sua autoridade. Ou o
Presidente da República tem autoridade ou não tem.
Não pode, de repente, em meio a um plano como
esse, em um momento como esse, cair no ridículo por
causa de um tal de Clóvis. Não pode! O Governo ou
toma uma posição, ou cai no ridículo junto com o Sr.
Clóvis. Ele que tome uma posição.

Eu demitiria o Sr. Clóvis e aproveitaria a
oportunidade, já que ele deu a chance, de escolher
um nome da confiança nacional, um nome que
quisesse o desenvolvimento, se for o caso. Um
homem que tivesse credibilidade, que tivesse a
confiança e que satisfizesse a Nação. Seria uma
grande oportunidade. Quer demitir os dois? Que o
faça!

A imprensa está dizendo – e não acredito, pela
intimidade que tem o Clóvis com o Presidente – que o
Presidente é que está estimulando o Clóvis a fazer
isso. Não aceito, não admito uma acusação dessa
natureza contra a dignidade do Presidente. Não me
passa pela cabeça que o Presidente faça esse tipo
de fritura, que seria a mais imoral que se pudesse
imaginar. Lançar o seu ministro às feras? Ninguém
está sustentando o Sr. Malan. Quem o está
sustentando no Ministério é o Presidente Fernando
Henrique. Quer mantê-lo? Mantenha-o. Quer
demiti-lo? Demita-o.

Não acredito. O que está na imprensa sobre ser
o Presidente quem o está estimulando, que o Clóvis
está falando em nome do Presidente, não acredito.
Mas quer demitir o Malan? Demita-o . Quer demitir os
dois? Demita-os. Quer dizer que o Sr. Clóvis está
certo e que o Malan é covarde? Quer demitir o Malan
e colocar o Clóvis na Fazenda? Pode até fazer isso. E
eu voltaria a esta tribuna e diria: “Quero pedir
desculpas, porque, na verdade, o Sr. Clóvis falou em
nome do Presidente”.

O Presidente pensa que o Malan é covarde. É
um direito seu. Ele deve saber mais do que eu e deve
escolher um outro Ministro. O que não pode, Sr.
Presidente, é isso ficar sem resposta.

Quando a imprensa procurar hoje o Fernando
Henrique, Presidente da República, inclusive a
mando do Sr. Antonio Carlos, o Presidente dirá: “Não, eu
telefonei para ele. Ah, fiquei muito magoado com o Clóvis.
Ele não podia ter feito isso”. Vamos parar um pouquinho!
Trata-se de Presidente e Ministro. Houve um desafio
público. O Sr. Clóvis desmoralizou o código de ética que o
Governo implantou. Desmoralizou-o. Por quê? Eu diria:
não cumpriu, violentou o código. Se ele tivesse criticado o
Malan, se ele tivesse divergido publicamente de S. Exª, eu
diria: “Mas por que não vão falar com o Presidente? Por
que divergiram publicamente”? Não foi o que ele fez. Ele o
agrediu, chamou-o de covarde.

A essa altura, ou há ou não há covardia. Não é a
Oposição, não é o Pedro Simon, não é a imprensa.
Ninguém colocou a questão nesses termos. A imprensa, a
Oposição, o PSDB estavam colocando em termos de
d uas teses, respei tando o Malan, que esta-
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va agarrado na estabilidade. Ele dizia: “Temos que
ter muito cuidado, porque, de repente, por causa das
pesquisas, que deixam o Presidente mal, queremos
aparecer demagogicamente, seja lá o que for. E, de
repente, estoura tudo”.

O Sr. Clóvis embarcou agora para ganhar
aplauso na reunião do PSDB. Foi bancar o bacana e
chamou o outro de covarde!

O Presidente da República tem que responder.
Ele não sai incógnito desse problema. Aquela história
que se diz que o Presidente fica naquela de aguardar,
de olhar e de não fazer, esse é o momento definitivo
para reverter os fatos. Ou ele toma uma decisão –
quem manda é o Presidente –, ou não toma. E, na
próxima crise, quando a imprensa procurar o Antonio
Carlos Magalhães, não sei a quem o Antonio Carlos
Magalhães mandará consultar. Provavelmente não
será o outro Presidente.

O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) – V. Exª
me permite um aparte?

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

O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) – Senador
Pedro Simon, sem nenhuma dúvida, o fio condutor
filosófico do seu discurso é a autoridade. Quando
V. Exª aborda esse tema o faz com várias
credenciais. A primeira, a de quem exerceu a chefia
do Poder Executivo. Tendo sido Governador, V. Exª
deve ter passado por esse drama de Secretários
que têm ciúme uns dos outros, que demonstram
poder mais do que os outros. V. Exª também foi
Ministro de Estado. Não vejo a presença de V. Exª
na tribuna senão como uma crítica construtiva,
fazendo uma análise – eu não diria corajosa, porque
isso é intrínseco em V. Exª – de quem quer
contribuir para o momento difícil da vida do
Presidente da República. Conto a V. Exª uma
passagem que conheço de um Governador do
Nordeste. Moço, assumiu o Governo e convidou um
dos talentosos homens do Nordeste para ser o seu
Secretário. E era um super-secretário: brilhante,
poderoso, forte. Lá pelas tantas, disseram ao
Governador que tomasse cuidado porque ele era
um trator, que é o que se costuma dizer quando um
ministro ou um super-secretário é forte. Esse jovem
Governador respondeu que o secretário era um
trator, que o trator pode funcionar bem, mas só se
tiver um tratorista melhor. E esse tratorista – sou
obrigado a revelar o nome porque, senão, parecerá
que estou criando essa história –, é o nosso
Presidente Geraldo Melo, quando Governador do
Rio Grande do Norte. S. Exª mostrou autoridade
com o super-secretário. Quando V. Exª menciona a

palavra covarde, lembro-me de Victor Hugo, dizendo
textualmente que “os covardes se assemelham à luz
das velas, iluminam mal porque tremem”. Veja que
essa sua dissertação política, com o efeito de
contribuição, na manhã de hoje, só merece
aplauso do Senado. Tenho ouvido os discursos de
V. Exª, ouço-os com a alegria de sempre. E vejo
que há vários discursos V. Exª declara que o
Presidente da República precisa falar com
determinadas pessoas, e V. Exª as enumera; e
sempre que as enumera, eu, aqui da minha
bancada, acrescento o nome de V. Exª. Sua
Excelência o Presidente da República precisa
conversar mais com quem tem independência para
falar. Aplaudo a forma como V. Exª abordou o
assunto, que não é a forma caricata, mas a
construtiva, como, aliás, é um traço característico
dos discursos de V. Exª

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu
agradeço profundamente emocionado a V. Exª pelo
aparte. Emocionado, porque V. Exª, com a sua
competência e com a sua seriedade, dá ao meu
pronunciamento a conotação que eu gostaria de
dar. É exatamente esta que V. Exª está dizendo
aqui. E acrescento: quando faço crítica, não estou
fazendo aí nenhuma crítica ao Presidente Fernando
Henrique Cardoso. Eu estou criticando o Dr. Clóvis
Carvalho. Poderei voltar a esta tribuna, no futuro,
para criticar o Presidente, conforme a decisão que
Sua Excelência tomar. Mas, neste momento, eu não
posso acusar o Presidente de nada, apenas me
solidarizo com o Presidente pela agressão grotesca
feita pelo Sr. Clóvis Carvalho. O Sr. Clóvis Carvalho,
ex-Chefe da Casa Civil, foi para o Ministério do
Planejamento sem nenhuma história, não tinha um
parlamentar, Sr. Presidente, do seu partido, o PSDB
– para não dizer de outro partido – que indicasse o
nome dele. É o caso da amizade

Eu não sei o que vai ser da minha vida, Sr.
Presidente. Mas eu já fui Governador. E, naquela
época, no meu Governo, não houve ninguém que
ocupasse qualquer cargo que fosse meu amigo.
Ninguém. Surpreendi muita gente, escolhendo dentro
do MDB pessoas honradas, dignas, mas pessoas que
tinham certas mágoas com relação a mim, e que
eram competentes. E o pessoal não entendeu: “Mas
e o Fulano que é íntimo, que é amigo dele? E o
Beltrano, que é íntimo, não vai? E ele escolhe o
Beltrano?

Governo não é para ser casa de amigos; é casa
dos mais competentes. O Sr. Clóvis está ali somente
porque é amigo! E não é um amigo de quem todo
mundo gostava, de quem se dissesse: “Não, é um
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amigo, mas é um cara bom.” Não. É um amigo, que
era amigo, de quem todo mundo dizia: “Mas que cara!
Como é que esse cara está lá?” Daqui, dou minha
solidariedade ao Presidente. Ele foi traído, ele não
merecia o que recebeu por parte do Sr. Clóvis
Carvalho.

Eu não considero o Sr. Malan uma pessoa
covarde; considero o Sr. Malan um homem de bem.
Olhem, eu meço as palavras. Quando tenho que
agredir, agrido, mas meço as palavras. Ele é um
homem de bem. Posso discordar da condução da
economia, da privatização – creio que foi equivocada
a forma de se fazer as privatizações. Porém, não
posso pensar que o Sr. Malan seja covarde. Não me
parece que ele seja covarde. Ele é um homem de
bem. Porém, agora, cabe ao Presidente falar sobre
esse assunto.

Marina?!

A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC) –
Permite-me, V. EXª, um aparte?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) –
Perdoe-me a intimidade. Concedo o aparte à ilustre
Líder, Senadora Marina.

A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC) – V. Exª é
um amigo, e os amigos se referem com intimidade.
Senador Pedro Simon, parabenizo V. Exª pela
oportunidade do pronunciamento que traz nesta
manhã de sexta-feira. Com certeza, não teria muito
a acrescentar às observações de V. Exª, até porque
V. Exª, como um homem de experiência na política,
consegue adentrar a geografia do Governo com
muito mais competência que eu. Porém, quero
apenas ressaltar o fato de que, muitas vezes, vejo o
Governo e o próprio Presidente utilizarem-se dos
meios de comunicação para fazer críticas a
sindicalistas, a pessoas que em momentos difíceis –
porque estão perdendo emprego ou estão com
problemas salariais, decorrentes de cortes na área
social – fazem discursos, às vezes, apimentados. E,
por mais apimentados que possam ser os discursos
dos sindicalistas, talvez não tenham condições de
concorrer com o que está sendo relatado agora por
V. Exª e que está vindo à tona nos meios de
comunicação. Aliás, isso não é novidade, porque já
ocorreu por ocasião de uma divergência entre o
Ministro José Serra e o nosso colega, aqui do
Senado, Waldeck Ornellas, quando houve uma
troca de “gentilezas” – V. Exª lembra disso –
bastante forte. Naquele momento, com certeza, já
estava sendo exposto ao País uma certa fragilidade
no trato. Não concordo com a idéia...

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Foi por
causa daquele fato que saiu o Código de Ética.
Agora, isso aconteceu depois do Código. Naquele
momento, não havia o Código de Ética.

A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC) – Exato!
O Código de Ética veio em socorro daquele
comportamento político dos dois Ministros e de um
outro comportamento político dos Ministros: o de
pegar carona nos aviões da FAB para Fernando de
Noronha.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – O
primeiro foi o Clóvis.

A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC) – Exato!

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Quem
iniciou foi o Clóvis. Ali, eu já o teria demitido.

A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC) – Agora,
volta ao centro da cena. Mas comparar o que esta
sendo hoje a briga dos dois Ministros, um chamando
o outro de covarde, aos pronunciamentos fortes – e
sei que são fortes politicamente, mas respeitosos no
seu conteúdo – da minha querida e aguerrida
Senadora Heloísa Helena, são como que
observações de uma lady em relação ao Governo,
porque ele assume a dianteira ao fazer as críticas
apimentadas no mal sentido, porque no bom sentido
é aquele sentido combativo do movimento social.
Nos níveis em que ocorrem, talvez somente o
Governo, por conhecer as suas entranhas e por
seus membros se conhecerem entre si, é que teria
essa capacidade de fazê-las. Causa-me espécie,
realmente, observar que, preocupado em ter frases
de efeito para responder a sindicalistas e em dar
respostas a algumas Lideranças da Oposição,
dentro do próprio Governo ocorra esse tipo de
comportamento. A meu ver essa atitude demonstrar
que, quando há propostas e projetos políticos sem
conteúdo e quando os governistas querem continuar
no poder a qualquer custo, só lhes resta um
caminho, que é o de verbalizar determinadas
posições, nem sempre construtivas para o nosso
País.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) –
Agradeço a V. Exª pelo honroso aparte. Quero, com
base no aparte de V. Exª, continuar a minha
exposição, nobre Líder.

Sr. Presidente, quando alguém da Oposição diz
que temos que cuidar do desenvolvimento, produzir,
prosperar, crescer; que este País está parado, que
temos que fazer mais escolas, dar comida para ao povo
e não sei mais o que, o que responde o Presidente
Fernando Henrique, como respondeu ao Boris Casoy
há pouco tempo: “Isso é demagogia! Se nós não te-
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mos condições, se nós não temos um orçamento
equilibrado, se nós não temos condições de progredir
e crescer, ir para o povo e dizer que tem que distribuir
a riqueza, tem que dar dinheiro. Isso é demagogia!” É
o que o Presidente Fernando Henrique diz dos
Líderes da Oposição. Demagogia foi o que o Sr.
Clóvis Carvalho fez na reunião do PSDB, na cara do
Ministro da Fazenda. Ou não foi?

Quero ser muito sincero, Sr. Presidente. Que
bom se eu estiver completamente errado. Saiu
uma nota do Presidente da República que diz o
seguinte:

1 – Quero dizer que o Sr. Clóvis Carvalho está
certo;

2 – Quero dizer que o Pedro Malan – Sua
Excelência não usaria o termo ‘covarde’ – tem
precaução demais;

3 – Reconheço que a estabilidade já está
garantida;

4 – Tem razão o Clóvis Carvalho. Vamos entrar
em um plano de desenvolvimento para valer.

Que bom. Viva! Volto a esta tribuna para dizer:
“– Dr. Clóvis Carvalho, V. Exª me desculpe. Dr. Pedro
Malan, passe bem.” Mas alguma coisa Sua
Excelência tem que dizer.

Como disse a nobre Senadora Marina Silva,
quando é alguém da oposição que fala, é
demagogo. Dizem: “– Olha aí, estão falando! É
muito fácil fazer propostas, unir-se à Marcha dos
Cem Mil e dizer que vão fazer isso e aquilo! É
demagogia. Não dá para fazer se o Governo não
der condições.” Pois o que o Sr. Clóvis Carvalho fez
foi demagogia. O que S. Exª fez na reunião do
PSDB foi demagogia. Se não foi demagogia, se o
que S. Exª disse está certo, viva o Clóvis Carvalho!
E esse Pedro Malan deve ir para o inferno, porque
está atrapalhando a nossa vida.

Quanto ao que V. Exª disse, nobre Líder Marina
Silva, sobre a nobre Senadora Heloísa Helena, quero
dizer que S. Exª pode não ser uma lady na maneira
de se vestir, pode não usar traje de gala, mas, mesmo
usando calça jeans, S. Exª é uma lady no espírito,
nas idéias e em sua brilhante batalha em defesa da
sociedade brasileira.

Eu não estou criticando o Presidente. Ora,
quando eu era Governador, meus companheiros de
Partido e de Governo às vezes não entendiam se eu
chamava um deputado do PT ou um deputado radical
para conversarmos. Quando fui Governador do
Estado do Rio Grande do Sul houve uma união
histórica entre a esquerda radical e a direita radical —
PT, PDT, PDS e PFL — contra o Pedro Simon.

Uniram-se contra o tal de Pedro Simon, que deveria
ser uma desgraça! Às vezes, eu chamava o
adversário mais radical, fechava a porta e
perguntava-lhe: “– O que é que você está dizendo?” E
ele respondia: “– Olha, Governador, é isso, mais isso,
mais isso.” E eu perguntava: “– Tu tens prova disso?”
E ele respondia: “– Investigue aqui, aqui e aqui.” E eu
ia investigar. Demiti gente por causa de
pronunciamento de líder da oposição na tribuna da
Assembléia Legislativa. E eu agradecia quem havia
feito a denúncia.

Então, nesta hora, o Presidente da República
tem de dar uma resposta. Se o Clóvis está certo, se o
Malan está errado, Sua Excelência que o diga!
Primeiro, Sua Excelência vai agradar o seu Partido.
Se o Presidente Fernando Henrique demitir o Malan e
disser que o Clóvis está certo, e que vai adotar uma
política de desenvolvimento, os primeiros que vão
vibrar e gritar viva são os componentes do PSDB.
Mas Sua Excelência que o faça.

O que não pode acontecer é o que está aí, é a
ironia do Sr. Antonio Carlos: “– Olha, a isso eu não
posso responder. Vá falar com o outro Presidente”. E
Sua Excelência não fazer nada.

A página em branco continua na frente do
Presidente. Rezo a Deus, do fundo do meu coração,
para que Sua Excelência tenha a felicidade de tomar
uma decisão, que pode magoar, que pode atingir
pessoas – e por isso Sua Excelência é um presidente
reeleito –, porém ele não pode perder a autoridade no
seu governo.

O Presidente lançou um plano revolucionário na
quarta-feira: um trilhão de reais, oito milhões de
novos empregos. Há interrogações sobre esse plano,
para o sucesso do qual tem que haver muita
autoridade, muito poder, muita energia. Se, no
primeiro dia após o plano, o Clóvis chama o Malan de
covarde, sinceramente, não sei como vai terminar.

Muito obrigado, Srª Presidente.

Durante o discurso do Sr. Pedro Simon,
o Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pela Sra. Marluce Pinto, Suplente
de Secretário.

A SRA. PRESIDENTE (Marluce Pinto) –
Concedo a palavra ao nobre Senador Tião Viana,
para uma comunicação inadiável, pelo prazo de
cinco minutos, nos termos do art. 14, inciso VII, do
Regimento Interno.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) –
Minha cara Senadora Marluce Pinto, que preside a
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sessão do Senado neste momento, Srªs e Srs.
Senadores, quero fazer uma comunicação breve.
Na condição de Senador pelo Estado do Acre, ao
lado da Senadora Marina Silva e de outros
companheiros da Bancada Federal do Acre, quero
reconhecer, exaltar agradecer o gesto de profunda
responsabilidade e grandeza dos membros da CPI
do Narcotráfico da Câmara dos Deputados, que
foram ao Estado do Acre, nos últimos dias,
fortalecer a defesa do Estado de Direito, defender a
sociedade acreana, defender que a justiça se faça
presente no dia-a-dia da sociedade.

Dez parlamentares, membros dos principais
partidos representados no Congresso Nacional,
como o Presidente da CPI do Narcotráfico, Deputado
Magno Malta, do PTB do Espírito Santo, os
Deputados Moroni Torgan, do PSDB do Ceará, Lino
Rossi, do PSDB do Mato Grosso, Eber Silva, do PDT
do Rio de Janeiro, Reginaldo Germano, do PFL da
Bahia; Fernando Ferro, do PT de Pernambuco; Paulo
Baltazar, do PSB do Rio de Janeiro; Milton Bahiano,
do PPB do Espírito Santo; Wanderley Martins, do
PDT do Rio de Janeiro e a Deputada Laura Carneiro,
do PFL do Rio de Janeiro, saíram dos seus afazeres
do dia-a-dia, da sua atividade parlamentar no
Congresso Nacional e foram cumprir uma missão
histórica para a vida do povo acreano, qual seja, a de
fazer uma observação direta no local, para contribuir
para a elucidação de crimes que se sucedem naquele
Estado ao longo dos anos. Foram contribuir para o
combate ao narcotráfico ao lado de homens públicos
e de pessoas da sociedade civil, de membros, por
exemplo, do Centro de Defesa dos Direitos Humanos,
que não podiam enfrentar sozinhos esse problema
que se agravava e se acumulava todos os dias.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
estávamos na iminência de ver as crianças sem
liberdade para brincar nas ruas, porque os
traficantes, os usuários de drogas, as pessoas que
praticavam violência contra a integridade da vida
tranqüila que fez parte da recente história do Acre, já
tomavam conta das ruas de muitos bairros. O clima
era, de fato, insustentável, até dezembro do ano
passado.

Felizmente, o Governo Jorge Viana deu um
basta a essa situação e determinou, claramente, que
não acobertaria qualquer ato ilícito, que não estaria a
favor de corrupto algum na vida pública, e que jamais
aceitaria pressões de traficantes ou de grupos do
crime organizado naquele Estado.

Houve um encontro dos que lutam hoje dentro
do Poder Público estadual com os membros da CPI
do Narcotráfico, que foram ao Acre para um encontro
direto e local com aquela luta corajosa e

extremamente perigosa. Esperamos voltar a viver um
clima de paz e harmonia; esperamos voltar a ver as
crianças brincando nas ruas, sem medo de
traficantes, sem medo de viciados em droga, sem
medo da violência, para a qual não havia controle ou
qualquer freio por parte dos órgãos públicos do
Estado.

Na qualidade de Senador da República, sou
profundamente grato à CPI do Narcotráfico, que foi
ao Acre tentar contribuir com a luta pelo
restabelecimento da paz e do Estado de Direito, que
estavam ausentes.

O Governo estava basicamente privatizado.
Grupos da corrupção pública se apoderavam dos
interesses e dos recursos destinados às áreas
sociais; o crime organizado já se fazia presente no
poder que reinava no Estado do Acre.

A ação do Governo do Estado, desde o mês de
janeiro, em conjunto com a Secretaria de Segurança
Pública, que tenta se renovar, por intermédio da
Secretária Maria de Salete da Costa Maia; com a
Polícia Militar; com a Polícia Federal, e com as Forças
Armadas, por meio do Exército Brasileiro, que exerce
uma observação cuidadosa e responsável,
preocupando-se também com a situação do
narcotráfico na região, permitiu o fortalecimento da
luta, que vai demorar algum tempo ainda para ser
vitoriosa, pelo restabelecimento pleno do Estado de
Direito e pela pacificação da sociedade acreana.

A ação da CPI do Narcotráfico nos encoraja a
enfrentar os riscos que temos visto serem
enfrentados por algumas figuras públicas do Acre e
também a estender o agradecimento sincero e
verdadeiro ao Ministério Público Federal. Eu não
poderia, em nenhum momento, deixar de combater,
com toda a coragem, a postura equivocada e infeliz, e
que não merece o menor respeito, daqueles que
dizem que no Acre não há tráfico de drogas, que no
Acre não é um problema o crime organizado. Essas
pessoas foram profundamente infelizes em
declarações recentes, e para elas eu acho que só o
ostracismo, a escuridão da História, porque quem
nega a realidade, quem nega a necessidade de
proteger uma sociedade como a acreana, que estava
tão vulnerável, está na contramão da história – e o
tempo será implacável em fazer um julgamento
correto.

Encerro perguntando à Presidente Marluce
Pinto se posso permitir um breve aparte à Senadora
Marina Silva.

A SRA. PRESIDENTE (Marluce Pinto) –
Lamento muito, Senador, mas quando se trata de co-
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municação inadiável o nosso Regimento proíbe
apartes.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) –
Entendo, nobre Senadora.

Encerro então fazendo uma homenagem à
sociedade acreana, que tem sido vítima por todos
estes meses, na figura da criança Jessica, que, aos
sete anos de idade, foi envolvida por dois traficantes,
que a convidaram, nas ruas de um bairro pobre de Rio
Branco, para ir comprar um picolé, e foi estuprada e
violentada – fruto da droga.

A ação da CPI do Narcotráfico e do Governo do
Estado a favor do Estado de Direito e da pacificação
do Acre merece um elogio do qual não podemos nos
esquecer, como parte da guerra que travamos hoje
contra os poderosos e aqueles que quiseram
privatizar o Estado.

Muito obrigado.

A Sra. Marluce Pinto, Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Lauro Campos.

O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) –
Concedo a palavra à Senadora Marluce Pinto, por
vinte minutos.

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, nos próximos dias 10, 11 e 12 de
setembro, sexta, sábado e domingo, irão a
Roraima os membros da CPI da Funai, criada na
Câmara Federal, ocasião em que visitarão a
fronteira norte do Estado, farão presença nas
aldeias indígenas locais e também realizarão
audiências públicas em recintos da Assembléia
Legislativa.

A questão indígena, aliás, é um tema de que há
muito me ocupo, não sendo raras minhas
manifestações sobre o problema. Com mais exatidão,
desta mesma tribuna, apenas neste ano de 1999,
enfoquei a problemática indígena nos meses de
janeiro, abril, maio, junho e agosto.

Em boa hora, portanto, foi instalada na
Câmara Federal essa CPI. Meus votos são os de
que os trabalhos dessa CPI sejam coroados de
êxito e que, encerrados, realmente nos sejam
oferecidos os caminhos que índios e não índios,
organismos a eles direcionados, governantes nas
esferas municipais, estaduais e Federal e a
sociedade em geral possamos percorrer para um
convívio de paz, conquistas e progresso.

Mantenho comigo perseguir os ideais mais
nobres e humanos, que promovam o bem-estar entre

todos os povos. Em particular, sou favorável – e já o
disse aqui – a uma política mais adequada e justa,
que permita aos silvícolas a garantia do pleno
exercício de sua cidadania, o respeito ao seu habitat
natural, o resguardo de seus valores morais, seus
costumes e a manutenção e preservação de sua
cultura.

A bem da verdade, as comunidades indígenas
brasileiras foram, e ainda são, objeto de inúmeras
violências, a ponto de vermos reduzido o seu
contingente populacional a 326 mil pessoas,
conforme levantamento da Funai.

Um somatório de fatos, como a impunidade
praticada contra o silvícola por interesses escusos, a
omissão de autoridades, a convivência com grupos
marginais da população branca e o descaso
generalizado, permitiu, infelizmente, que
chegássemos a esse processo de destruição de seu
habitat e à degeneração de seus costumes.

Sr. Presidente, nobres colegas, a questão
indígena não pode continuar subordinada a
discussões estéreis e emocionais. É urgente e
necessária a formulação de uma adequada e objetiva
política indigenista em nosso País. Não podemos
mais continuar no blablablá de belos discursos e
reuniões trimestrais de “avaliações”. Tais
expedientes apenas continuarão servindo à
promoção nacional e internacional de alguns
”exploradores de sucesso”.

É preciso, além de discursos e reuniões, a
formatação de uma política integrada e abrangente
que, de fato, atenda aos índios e suas comunidades.
O que não se pode mais fazer é insistir na
manutenção de uma confusa e insensata política
voltada quase que exclusivamente para a
demarcação de reservas, coisa que tanto mal-estar
causou no passado, causa no presente e, mantida
essa forma, causará no futuro. Aliás, a questão das
reservas V. Exªs bem sabem quão problemática é e
as dores de cabeça que causam.

Não entendo a manutenção de nossa política
voltada aos índios. É, no mínimo, estranha, e
parece amarrada a interesses escusos. Diante do
mundo em mudanças, da globalização, do avanço
tecnológico, das leis de mercado atravessando
fronteiras, por que continuamos à sombra de leis e
normas quase seculares, antiquadas, que já
provaram sua ineficiência?

Fundamental, Sr. Presidente, é formular
propostas destinadas a estabelecer diretrizes e ações
corretas, práticas que permitam ao índio a possibilidade
de seu acesso aos frutos do progresso econômico e
social, que permitam aos silvícolas a convivên-

��� ����� �� �	���� 
	�	��� �		���� ����



cia, em alguns casos, com as comunidades
não-índias.

Não há mais como negar que a esmagadora
maioria de nossas comunidades indígenas já
assimilou costumes e usos do branco; participa de
benefícios do progresso e merece participar de
serviços indispensáveis como a educação e a saúde,
e dos instrumentos destinados à melhoria de suas
condições de vida.

Não podemos, também, apenas denegrir este
ou aquele órgão, essa ou aquela instituição que, com
deveres de prestar serviços ou assistência aos
índios, pareçam alheios ou ineficientes em suas
funções. Mais uma vez, aqui, a ineficácia é da própria
legislação. É notória a pesada burocracia que
emperra quaisquer boas intenções e mais grave
ainda é a falta de recursos humano, financeiro e
material para o pleno ou mesmo satisfatório
atendimento à demanda, por mínima que seja.

Nossa atual política, repito, voltada de forma
quase insana, inexplicável, para a demarcação de
áreas indígenas, reservas e parques ecológicos, etc,
também é causa de disparates que, além de
suspeitos, nos causam apreensão.

Para aqueles que porventura desconhecem, a
população índia brasileira, hoje em torno de 326 mil
pessoas, detém 11% do território nacional. E vale
destacar aqui que, desses 326 mil, 144 mil índios
estão na Amazônia Legal. A própria Funai reconhece,
em seus mapas, que as terras destinadas aos índios,
em solo brasileiro, equivalem às áreas de Alemanha,
Bélgica, Espanha e Portugal juntos.

Hoje, temos 561 áreas indígenas, das quais
62% estão devidamente demarcadas, 11% em
processo de demarcação e 27% ainda por demarcar.

Outro número que merece nossa máxima
atenção é o fato de que 83% dessas 561 áreas
indígenas estão na Região Norte, isto é, encravadas
na rica, pujante e cobiçada Amazônia brasileira. Por
quê? Será que existe, realmente, a necessidade de
tanta terra para tão poucos, que, mesmo sendo tão
poucos, continuam marginalizados, sem acesso aos
bens e serviços públicos básicos que lhes garantam
uma existência mais digna? Ou o que interessa
mesmo é apenas a garantia das reservas intocáveis?

Em números reais, meus nobres colegas, 12%
do Acre, 22% do Amazonas, 8% do Amapá, 20% do
Pará, quase 18% de Rondônia, mais de 7% do
Tocantins e, pasmem, exatos 57,27% de Roraima,
hoje, são terras de reservas indígenas.

Nossa preocupação aumenta, Sr. Presidente,
quando sabemos que na Região Norte, que
representa mais da metade do chão brasileiro,

apenas 20 milhões de almas sobrevivem. Os outros
150 milhões de irmãos se espremem abaixo do
paralelo 10.

Parece-me – e a cada dia menos entendo as
razões disso – que existem sérios interesses na
manutenção do imenso vazio demográfico em nossa
Amazônia. E afirmo que nos causa bastante
preocupação o que emana desses interesses.

Mais grave a coisa fica se somarmos a essas
áreas indígenas aquelas chamadas de “parques,
reservas ecológicas e áreas de preservação
ambiental”. Na verdade, estamos inviabilizando, nós
mesmos, quaisquer políticas futuras de
desenvolvimento e de exploração racional daquele
ainda totalmente desconhecido manancial de
riquezas acima e abaixo do solo amazônico.

Voltando ao meu tema inicial, a CPI da FUNAI,
cujos membros estarão em Roraima nos próximos
dias 10, 11 e 12 de setembro, reafirmo que em boa
hora foi formada a comissão e espero que seus
trabalhos mergulhem fundo nesses problemas que
acabo de relatar, e em outros ainda, de igual
importância, que tanto interessam a todos os
brasileiros, independentemente de suas condições
de raça, credo, cor ou ideologia.

Muito mais poderia falar a respeito de nossos
índios, de nossa Amazônia e dos interesse escusos,
fortíssimos, que extrapolam nossas fronteiras e que
querem a manutenção da atual política indigenista
arcaica que possuímos.

Confio que os trabalhos da CPI também se
orientarão nesse sentido, como também confio que
uma nova política será desenvolvida em prol de
nossos índios. Não apenas uma política abrangente e
integrada quanto aos seus objetivos e propósitos,
mas também uma política que busque ações
conjuntas das três esferas de Governo e que,
definitivamente, exclua quaisquer ingerências
externas nas suas definições e na sua condução.

O índio, como nós, tem direito à vida e à
liberdade. É preciso abraçarmos essa realidade e
termos coragem de, urgentemente, elaborar uma
política de valorização da cidadania indígena que,
além da permanente preocupação em impedir
agressões ao seu meio ambiente, cuidar de sua
sobrevivência e preservar os seus costumes, também
lhe dê garantia de acesso aos bens e serviços
públicos básicos e a uma existência com dignidade.
Acima de tudo, que também se defina o modus
operandi da convivência das comunidades
indígenas com os seus irmãos caboclos, mestiços,
mulatos e brancos, quando fisicamente juntos.
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Em síntese, nossos índios não podem continuar
a ser objeto de interesse de alguns que apenas
pretendem mantê-los como se mantém uma reserva
ecológica.

Aproveitando esta oportunidade, Sr.
Presidente, meus nobres colegas, quero aqui mostrar
o meu contentamento diante da notícia de que o
Senhor Presidente da República vai dar continuidade
ao Projeto Calha Norte.

Desde que era Deputada Federal, nos idos de
1986, durante os trabalhos da Constituinte,
concentrei-me em defender esse programa. Eu e
outros parlamentares visitamos todas as localidades
do Projeto Calha Norte, a fim de poder fazer um
trabalho digno na Constituinte.

Após aquele período, no exercício do meu
segundo mandato como Senadora, na primeira
legislatura, apresentei requerimento a esta Casa para
que fosse implantada comissão especial com o
objetivo de defender o Programa Calha Norte. Presidi
essa comissão e, junto com vários parlamentares,
visitei todas as localidades desse belo programa.

Na segunda legislatura, requeri fosse instalada
uma nova comissão, com o mesmo objetivo. Fui
relatora de seus trabalhos e fizemos a mesma
peregrinação, mas não obtivemos os resultados que
esperávamos: para surpresa nossa, quando o
Orçamento de 98 chegou à Comissão, infelizmente
ali não constavam recursos para dar prosseguimento
àquele programa.

Apresentei emenda à Comissão de Relações
Exteriores do Senado para que fossem alocados
recursos para o programa. Apresentei uma emenda
solicitando R$11,500 milhões. Foram aprovados
apenas R$5 milhões, mas mesmo assim ajudamos,
pois pelo menos o programa não foi extinto.

Hoje há interesse do Presidente da República
naquele programa. Ontem, neste plenário, ouvi – não
foi falado publicamente, mas para mim e para o
Senador Gilberto Mestrinho – o novo Ministro da
Defesa dizer que queria conversar com os
parlamentares do Norte sobre o Programa Calha
Norte. Fico satisfeita com isso, porque conheci
aquele programa há muito tempo e visitei alguns dos
lugares onde ele funcionava mesmo antes de ser
parlamentar, quando meu esposo estava na
Comarca, que construiu 34 pistas de pouso na
Região Amazônica – todas fazem parte do Programa
Calha Norte. Muitas dessas localidades eu já
conhecia, como é o caso de Cachimbo e São Gabriel
da Cachoeira. A propósito, por falta de recursos, a
estrada que sai da BR para chegar a São Gabriel da

Cachoeira, que faz parte do Programa Calha Norte,
não foi terminada, ficaram faltando 36 quilômetros.
Essa situação toda é lamentável.

Lamento mais ainda não haver uma política
voltada para aquelas localidades, que deixe a cargo
dos pelotões de fronteira a coordenação do programa
de saúde. Recentemente falei desta tribuna que
estive no Ministério da Justiça por causa de
informação não verídica divulgada pelos jornais do
meu Estado, segundo a qual havia sido celebrado um
convênio entre o Ministério da Justiça e ONGs
estrangeiras para coordenar o programa. Felizmente,
não havia veracidade na notícia. O que há é que o
Ministério da Justiça vai assinar convênio com o
Ministério da Saúde e colocar como encargo da
Fundação Nacional de Saúde a coordenação do
programa na região das comunidades indígenas.

E aqui eu faço novamente o apelo que fiz
quando tratei deste assunto antes: que naquelas
áreas do Programa Calha Norte a coordenação seja
dos militares. Não defendo essa idéia por razões
pessoais. Absolutamente. A minha convicção é fruto
de minha experiência: quando Roraima ainda era
território e meu esposo era seu Governador, quem
prestava toda a assistência aos índios ianomâmis era
o pelotão de fronteira que está instalado na região de
Surucucus. E, ainda quando o hoje Ministro do
Supremo Tribunal Federal, Maurício Corrêa, era
Ministro da Justiça, estivemos naquela localidade, e a
situação era a mesma: os índios eram assistidos pelo
pelotão de fronteira do Exército que está localizado
naquela região.

V. Exªs podem fazer uma avaliação: se a
Fundação Nacional de Saúde – Funasa – está
fretando aviões e contratando médicos para atender
os índios ianomâmis, por que não aproveitar nesses
serviços aqueles jovens tenentes que saem – muitos
deles – do Sul para prestar assistência médica por
dois anos nas fronteiras? E também, em contato com
o Ministério do Exército, por que não transferir para
aquela localidade tenentes cujas esposas são
assistentes sociais – conheço isso in loco – e podem
prestar serviços de assistência social àquelas
comunidades indígenas?

Tudo isso iria baratear os custos. Essa seria
uma assistência permanente. Ao invés de deslocar,
uma vez por mês, médicos para aquela região, os
médicos militares já estariam ali para prestar essa
assistência, que seria permanente, mais adequada
e até mais humana. Realmente, os índios silvícolas
são os ianomâmis. Os makuxis, que estão no nosso
Estado, e outras comunidades indígenas já são civi-
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lizados e não são tão dependentes quanto os índios
ianomâmis.

Meus nobres Colegas, era isso que eu gostaria
de dizer a V. Exªs. A Bancada da Região Norte e
todos os Srs. Senadores vão batalhar pelo
desenvolvimento ordenado da região amazônica, que
pertence ao nosso Brasil, é importantíssima para o
nosso desenvolvimento e pode ajudar a acabar até
mesmo com a miséria existente aqui. Não se fazem
milagres! Se não aproveitarmos a nossa Amazônia,
com todas as suas riquezas naturais, para obtermos
um desenvolvimento ordenado, não adiantará
fazermos programas.

Ontem ouvi – vou até repetir o que disse num
aparte que fiz ao pronunciamento do Senador Nabor
Júnior – uma explanação muito bonita do Diretor de
Políticas Sociais do IPEA, fazendo comparações
entre as Regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste.
No entanto, não se falou na nossa Região Norte.
Quando o interroguei, simplesmente ele respondeu
que a Região Norte é rica e difícil de se trabalhar e
que, por isso, não havia apresentado os dados
comparativos em relação àquela região. Considerei
isso uma falta de informação muito grande e me
preocupei ainda mais.

Nos discursos que temos feito, sempre desta
tribuna, queremos salvaguardar a nossa Amazônia
de, no futuro – senão tão breve, mas mais distante –,
ser internacionalizada. Se não há interesse nem por
parte dos técnicos em tomar conhecimento de como
vivem os pobres e os indigentes daquela região, é
muito difícil que se venha a conseguir algo que
realmente possa beneficiar o nosso País.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) –
Concedo a palavra, por vinte minutos, ao Senador
Ademir Andrade.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
Senador Tião Viana, Senadora Heloisa Helena, eu
estava no gabinete a assistir o pronunciamento do
Senador Pedro Simon. Penso que, em muitos
aspectos, S. Exª tem razão, principalmente
quando estranha a manifestação do Ministro
Clóvis Carvalho no debate realizado ontem, em
que, sem sombra de dúvidas, constrangeu o
Ministro Pedro Malan, dizendo que vacilações no
momento de se promover o desenvolvimento no
Brasil chegariam a ser covardia.

Ora todos sabem que o Ministro Pedro Malan
defende uma política de estabilização a qualquer

custo. S. Exª acredita que a questão principal é a
estabilização. Reter o desenvolvimento para manter
essa estabilização é o seu posicionamento e a sua
defesa intransigente. Aliás, o Ministro Pedro Malan
deixou isso muito claro na reunião que realizou nesta
semana com os integrantes da Comissão de
Economia do Senado da República.

O Ministro Clóvis Carvalho deve ter uma força
muito grande junto ao Presidente da República.
Realmente, S. Exª foi seu secretário particular no
Senado e ocupou o Gabinete Civil durante vários
anos. Seria bom até que o nosso amigo Fernando
Cesar Mesquita, do Jornal do Senado, prestasse
muita atenção ao fato que pretendo expor aqui.

Recentemente, o Ministro Clóvis Carvalho foi
denunciado, quando, juntamente com sua esposa,
todos os filhos, o namorado de uma das filhas e a
namorada de um dos filhos, foi, num avião da FAB,
para Fernando de Noronha, onde passou o Carnaval
passeando e descansando às custas do Estado
brasileiro, já que o vôo foi feito em uma aeronave da
Aeronáutica e já que ficou hospedado no Hotel da
Aeronáutica. E, segundo denúncias que recebemos
na época, taifeiros – portanto, integrantes da
Aeronáutica – prestaram-lhes todos os serviços de
assessoria, hotelaria, etc.

Na ocasião, encaminhamos um pedido de
informação ao Ministro da Aeronáutica e,
recentemente, recebemos a justificativa do Ministério
da Aeronáutica por ter cedido o avião para o Ministro
Clóvis Carvalho.

Sr. Presidente, quero que a resposta do Ministro
da Aeronáutica conste como parte integrante do meu
discurso e seja impressa nos Anais do Senado,
porque o que tenho para mostrar é realmente
estarrecedor e vai entrar para a História.

O Ministro da Aeronáutica, evidentemente, não
culpou o Ministro Clóvis Carvalho por ter usado a
aeronave da Aeronáutica para passear em Fernando
de Noronha. S. Exª disse que deve atender a
determinadas pessoas que têm o poder de solicitar
aviões para ficar à sua disposição e que o Ministro
ressarciu os dias em que passou hospedado em
Fernando de Noronha. Disse ainda que não sabe
quem acompanhou o Ministro, porque,
normalmente, quando o avião é solicitado, não são
revelados ao Ministério da Aeronáutica os nomes
dos passageiros, o que considero uma omissão,
porque é dever de quem faz o transporte ter a
relação de todas as pessoas que foram
transportadas, até por uma questão de
segurança. Acredito que isso está
e s t a b e l e c i d o n a s n o r m a s d o D A C .
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N e n h um avião pode sair de um lugar para outro
sem que sejam registrados os nomes de todos os
passageiros.

Portanto, penso que aqui há um negativa
proposital no sentido de encobrir a utilização indevida
de avião da Aeronáutica pelo Ministro Clóvis
Carvalho, lamentavelmente assinada pelo Ministro da
Aeronáutica, o Tenente Brigadeiro Walter Werner
Bräuer, pessoa com quem, inclusive, tenho convivido
e conversado. Eu o admiro pelo seu trabalho e pela
sua dedicação. Penso que, por dever de ofício e por
espírito de corpo com o Governo, ele procurou ser o
mais ameno possível com relação à resposta sobre a
utilização do vôo do Learjet da Aeronáutica pelo
Ministro Clóvis Carvalho para passear em Fernando
de Noronha.

O que é estarrecedor, Senadora Heloisa
Helena, é que conseguimos nesse pedido de
informação uma relação contendo todos os vôos do
Ministro Clóvis Carvalho realizados nos quatro
primeiros anos do Governo do Presidente Fernando
Henrique Cardoso. E aí digo como o Senador Pedro
Simon: “Olha, é de estarrecer!”.

Desejo, Sr. Presidente, que seja publicada nos
Anais do Senado esta relação. Aqui estão todos os
vôos feitos pelo Ministro Clóvis Carvalho. Esse
cidadão deve ter muita força junto ao Presidente
Fernando Henrique Cardoso, pois este não tomou
nenhuma providência com relação à utilização
indevida de avião da Aeronáutica pelo Ministro Clóvis
Carvalho para passear com a família, genros e noras
em Fernando de Noronha.

Não quero aqui entrar no mérito da discussão
entre os Ministros Pedro Malan e Clóvis Carvalho no
aspecto da política econômica do Brasil, nem sobre
quem tem razão nessa questão. Agora, como pode
um cidadão, em quatro anos de governo, usar aviões
da Aeronáutica por quase 400 vezes? Pelo
levantamento, Senadora Heloisa Helena, em 1995, o
Ministro Clóvis Carvalho usou o avião da Aeronáutica
por 78 vezes; em 1996, por 96 vezes; em 1997, por 98
vezes; e, em 1998, também por 98 vezes.
Praticamente, o Ministro Clóvis Carvalho, a cada dois
dias e meio, fez uma viagem no avião da Aeronáutica
às custas do povo brasileiro. E V. Exªs podem reparar
que, na maioria dos trechos, a aviação comercial tem
dezenas de linhas diárias, de pontes aéreas
permanentes, como Brasília/São Paulo e
Brasília/Rio. E a maioria dos vôos foi feita justamente
nesta área: Brasília/São Paulo e São Paulo/Brasília.

A imprensa deveria fazer um levantamento –
não me cabe fazê-lo agora – para mostrar ao público
as mordomias do Governo Fernando Henrique

Cardoso. É inadmissível, inaceitável, que, em um
ano, um simples Ministro de Governo use por 98
vezes um avião das Forças Aéreas Brasileiras. Um
cidadão que usa desse poder poderia estar voando
em linhas de jatos normais, como nós Senadores e a
maioria dos Ministros do próprio Governo o fazem.
Creio que ele não toma um avião particular em
hipótese alguma, porque viajar 98 vezes em um ano
significa uma viagem a cada três dias.

Estou com a documentação. Repito: penso que
a imprensa brasileira – revistas brasileiras como
Veja, IstoÉ, Época e tantas outras – deveria divulgar
isso, para ver se o Presidente Fernando Henrique
Cardoso toma uma atitude com relação a esse
verdadeiro abuso de poder, porque, no meu
entendimento, isso é absolutamente inaceitável.

Só alguém que tem tanta força junto ao
Presidente da República poderia confrontar-se com o
Ministro mais forte do Governo, que é o Ministro
Pedro Malan, em posições antagônicas e de uma
maneira bastante deselegante. O Ministro Pedro
Malan não foi diretamente chamado de covarde, mas,
para a opinião pública, está claro que S. Exª defende
a política de estabilização da moeda ainda que esta
custe a redução do nosso desenvolvimento e que,
enquanto isso, outros segmentos do Governo e do
próprio PSDB, como o Governador Mário Covas e
outros parlamentares do Governo, defendem o
desenvolvimento ainda que não haja estabilidade da
moeda. Essa pode não ter sido uma acusação direta,
mas foi muito deselegante, porque, para a opinião
pública de uma maneira geral, quer o fato tenha sido
real ou não, o Ministro Clóvis Carvalho chamou o
Ministro Pedro Malan de covarde na presença dele.
Dessa forma, só alguém com tanto poder pode ter a
ousadia do Ministro Clóvis Carvalho.

Espero que a imprensa brasileira dê a devida
cobertura a esse abuso de poder e ao gasto indevido
de dinheiro público e faça com que o Presidente da
República se aperceba de que o povo não é idiota, de
que o povo assistiu à notícia de que o Ministro Clóvis
Carvalho foi para Fernando de Noronha em avião da
Aeronáutica e de que o Presidente da República não
fez absolutamente nada com relação a isso. Sua
Excelência não deu satisfação alguma à opinião
pública brasileira.

A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) – V. Exª
me permite um aparte, antes de entrar em outro
tema?

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA)
– Com muita alegria, concedo o aparte a V. Exª.
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A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) –
Senador Ademir Andrade, quero saudar o corajoso
pronunciamento de V. Exª e compartilhar das
observações feitas. Toda essa confusão que, a todo
momento, está ocorrendo dentro da imprensa é
armada pelo Presidente da República para buscar
oxigênio perante a sociedade, mudando uma ou outra
personalidade da equipe econômica. Tenta-se iludir a
opinião pública dizendo que agora vai haver alguma
mudança. Essas posições são assumidas por
algumas personalidades amigas do próprio
Presidente da República, como bem disse o Senador
Pedro Simon. Sabemos que, infelizmente, o Governo
premia aqueles que cometem improbidade
administrativa. Não é à toa que o Mendonça de
Barros é Vice-Presidente do PSDB. Ele foi premiado
pelo tráfico de influência, pela prevaricação, pelo
peculato, por toda a rede de bandidagem que foi
montada por ele e pelas personalidades políticas e
familiares que estão em torno dele. Sabemos que o
Governo Federal realmente estabelece premiações
importantes para essas pessoas que cometem esse
tipo de delito, de delinqüência. Dizem que o Clóvis
Carvalho é um trator, mas um trator só funciona se
houver um tratorista. Com certeza, o tratorista de tudo
isso que está sendo montado é o Presidente da
República, é o Governo Federal. Faz-se de conta
que está havendo uma confusão dentro do Governo,
e aí se muda uma ou outra personalidade da equipe
econômica e se diz que nela agora entrarão os
desenvolvimentistas. Eu até discutia a respeito disso
com o brilhante Senador Lauro Campos, o nosso
exemplo cotidiano, que nos inspira, todos os dias,
uma belíssima juventude. Debatíamos sobre a
própria História deste País que sempre foi montada
com base nesse falso dilema entre monetaristas e
desenvolvimentistas. Tudo isso está sendo montado
pelo próprio Presidente da República, para fazer de
conta que mudou alguma coisa e para preservar a
política de subserviência e de subordinação ao
capital especulativo internacional, ao Fundo
Monetário Internacional, ao Conselho de
Washington, abrindo mão de transformar este País,
neste próximo século, na belíssima nação que o povo
brasileiro merece e pode ter. Quero, portanto, saudar
o pronunciamento corajoso de V. Exª.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA) –
Agradeço, Senadora Heloisa Helena, o seu aparte.

O povo está percebendo tudo isso, tanto que há
um sentimento muito grande de rejeição à
permanência do Presidente Fernando Henrique e à
sua forma de conduzir o processo político e
econômico da nossa Nação. Mas me parece que Sua
Excelência é que não está percebendo os graves erros
que tem cometido.

Uma situação como essa, por exemplo, não
justifica que um Presidente, que vive pedindo
economia e aumentando imposto, permita que seja
proporcionada uma mordomia tão grande a uma
pessoa de sua absoluta confiança, de sua
proximidade, como é o caso do Ministro Clóvis
Carvalho.

Aproveito a oportunidade para tratar de um
outro assunto, relativamente a dois Ministros desse
Governo – pelos quais tenho uma admiração,
acredito na competência deles e no firme propósito
que têm de conduzir as questões com patriotismo,
com vontade política – com os quais me reuni ontem.
Consegui fazer com que o Ministro Raul Jungmann,
da Política Fundiária, e o Ministro da Ciência e
Tecnologia, Ronaldo Sardenberg, se reunissem
ontem, a nosso pedido, juntamente com uma série de
outras pessoas, para tratar de uma questão que, de
certa forma, foi criada, eu não diria por culpa desses
Ministros, mas pela ineficiência e incapacidade do
Governo como um todo.

Ontem à noite, às 18h30 exatamente, fizemos
uma reunião para uma discussão técnica em que
estavam presentes os Ministros Raul Jungmann e
Ronaldo Sardenberg; o Presidente da Indústria
Nuclear do Brasil, Dr. Roberto Franca, que veio do
Rio de Janeiro para participar dessa reunião; o
Coordenador de Projetos, Embaixador Rui de
Vasconcellos; o geólogo Gerobal Guimarães,
Consultor Legislativo do Congresso Nacional;
Anita Melo, representando o Deputado Federal
Paulo Rocha – companheiro que também está
tentando solucionar esse problema, mas teve que
ir a Belém e não pôde comparecer; Dirceu Carlos
da Silva, Secretário de Agricultura do Município de
Santana do Araguaia; eu e alguns assessores como
Alfredo Júnior, e assessores do Ministro, cujos nomes
não gravei.

Sr. Presidente, fomos tratar de uma questão
interessante, que mostra a desorganização do
Governo: a Fazenda Vale do Cristalino, antiga
fazenda da Volkswagen, que tomou conta de 140
mil hectares no Pará, há muitos anos, e onde
foram feitas derrubadas astronômicas, que
chamaram a atenção do mundo, para transformar
em pasto e, depois, foi praticamente
abandonada.

O Presidente Fernando Henrique e o próprio
Ministro da Reforma Agrária, no ano passado,
assinaram um decreto de desapropriação dessa
fazenda. Hoje em dia, em toda propriedade na
nossa região, se o proprietário vacilar, não
estiver ali trabalhando e produzindo, os
colonos entram. Quando o Governo assina um
decreto de desapropriação, praticamente
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assina a ocupação, porque a demanda por terra é
tão grande que, imediatamente, ela passa a ser
ocupada.

Pois bem, foi o que aconteceu com a Vale do
Cristalino. Há informações de que o próprio
proprietário tinha interesse em que os trabalhadores
ocupassem a terra, ou até estimulou a ocupação da
terra para que ele pudesse ser desapropriado pelo
Incra. É possível que isso seja verdade.

A ocupação aconteceu, na verdade, depois da
assinatura do decreto de desapropriação. Portanto,
o Incra não pode, em nenhuma hipótese, justificar
que a ocupação foi premeditada, foi pensada e
ajudada pelo próprio proprietário. Pode ter sido, mas
não redime o Incra do erro e o próprio Presidente da
República de ter assinado o decreto de
desapropriação da área e, depois, de ter
abandonado a idéia.

O problema que se seguiu à desapropriação
foi que a Indústria Nuclear Brasileira disse que lá
existe urânio que aflora à terra e que, portanto, pode
trazer risco à vida das pessoas ali assentadas. E
que, em função disso, o processo de criação de
assentamento e de desapropriação seria
definitivamente paralisado.

Não queremos saber se vão ser
desapropriadas as Fazendas Cristalino, Manah,
Caps, ou qualquer outra. O que queremos, o que
nos interessa resolver é o problema criado pelo
Governo. Uma fazenda de 140 mil hectares é uma
grande fazenda, com infra-estrutura imensa, como a
de uma pequena cidade, com escolas e televisão.
Quando acontece um processo desse, no momento
em que o povo vive desempregado, sem
oportunidade de vida, de trabalho, sem nenhuma
condição de atender a necessidade de sua família,
as pessoas percebem a oportunidade de ter um
pedaço de terra para morar, produzir e trabalhar e
correm para ela. Trabalhadores de toda a região sul
do Pará, Rio Maria, Redenção, Pau D’Arco, Santana
do Araguaia – Município este onde está a fazenda
–, Santa Maria das Barreiras, Cumaru do Norte,
para lá se encaminharam.

A notícia se espalhou. Há pouco tempo,
inclusive, foi publicada em uma revista – não sei se
IstoÉ ou Veja –, citando o nome de um cidadão que
seria filiado ao PSB. Isso é uma absoluta inverdade.
Eu não sei quem é esse cidadão e ele nunca foi
filiado ao meu Partido. Fiz questão de investigar.
Seria o caso de o Governo Federal solicitar à Polícia
Federal que encontre esse cidadão, interrogue-o,
porque ele andou espalhando em uns seis
Municípios da Região que o povo poderia se
deslocar para a Fazenda Vale do Cristalino. E o

povo, vendo a oportunidade, efetivamente, se
deslocou para lá.

Estão lá, hoje, 800 famílias de trabalhadores e,
a cada dia, chegam mais. Os trabalhadores já estão
fazendo as suas roças, as suas derrubadas, já
estão se preparando para queimar suas roças. Lá
não há alimentos para esses trabalhadores. Os
Prefeitos, que já são pobres e que não têm dinheiro
para nada, estão se sacrificando para que as
pessoas não morram por falta de assistência à
saúde. Eles estão sustentando aquelas pessoas
naquela região.

E o mais interessante de tudo isso é que agora
a INB diz que não se pode fazer essa
desapropriação porque tem urânio na área.

Solicitei, então, ao Ministro Raul Jungmann,
que muito delicadamente nos atendeu, e ao Ministro
Sardenberg que nos reuníssemos para tratar da
questão. Nessa reunião, o Dr. Roberto Franca,
Presidente da INB, Indústria Nuclear do Brasil, disse
que realmente havia risco, porque é um minério de
urânio muito rico, aflora à terra e, se pessoas
construíssem casas com esse tipo de material,
poderiam aspirar um determinado gás nocivo à
saúde. Não é uma questão de radiação em si. É
algo muito menos grave do que uma radiação, mas
de qualquer forma poderia trazer risco à vida das
pessoas.

Argumentei, então, que considerava
interessante que estivessem trazendo esse
problema porque, ao lado da Fazenda Vale do
Cristalino, havia sido colocado um assentamento
denominado Pau Brasil, que eu e o Diretor de
Assuntos Fundiários do Incra, o Dr. Pimenta,
tivemos o prazer de inaugurar. Os trabalhadores lá
assentados deram o nome de Dr. Pimenta ao
assentamento em homenagem a ele. Foi
inaugurada uma placa com o nome do Dr. Pimenta
e de uma série de pessoas que trabalharam
efetivamente para que aquele assentamento se
concretizasse. Foi um agradecimento. Eu, inclusive,
fui uma dessas pessoas a quem os colonos
agradeceram pelo assentamento, encostado à
Fazenda Vale do Cristalino, exatamente sobre a
área mais perigosa. Por quê? A existência de urânio
está prevista em apenas 3% da área total daquela
fazenda.

Quero mostrar que há desorganização,
incompreensão e negligência com relação ao
acompanhamento do processo pelo Governo, que
vem tratando essa questão do urânio desde 1974.
Era uma área ampla, que foi sendo reduzida até que
se tornou bem pequena.
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Na reunião, chegamos ao entendimento final.
Já foi contratada uma empresa, responsável pelo
levantamento aéreo via satélite, para identificar os
minérios. Nesse levantamento, que demandará 120
dias aproximadamente para sua conclusão, é usado
um sensor que define cada minério e o local em que
se encontra. Os dois Ministros disseram que, para a
análise da área, são necessários mais dois meses e
outros dois meses para que o Governo determine
que áreas não podem ser ocupadas pelas pessoas.
Essas áreas, segundo informações, são muitos
pequenas e, portanto, não influenciarão no processo
de assentamento das demais pessoas.

A reunião terminaria nesse ponto, mas,
coloquei que o levantamento deveria ser feito,
definindo-se a área com urânio e a que
representaria risco para os trabalhadores – alguns
deles já estão assentados pelo próprio INCRA sobre
a área de risco.

Quero saber o que será feito nesses quatro
meses e o que acontecerá com as 800 famílias que
lá estão e com as que chegam a cada dia a essa
área. São essas questões que tenho que resolver
como Senador da região.

Estiveram em Belém, nessa semana, os
presidentes dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais
de todos os municípios citados por mim aqui e
várias lideranças dos trabalhadores. Não os levei a
reunião, porque era uma reunião técnica,
acompanhada apenas o Secretário de Agricultura
do Município de Santana do Araguaia.

O Ministro Raul Jungmann demonstrou uma
enorme preocupação. S. Exª disse não admitir que
um trabalhador brasileiro corresse risco de vida;
referiu-se, inclusive, às repercussões
internacionais que tal fato poderia provocar. O
Ministro preocupava-se com o que poderia
acontecer se assentasse um sem-terra numa
região com urânio, que poderia lhe trazer risco de
vida. S. Exª mostrou-se muito sensibilizado e
resolveu, de imediato, chamar o Governo do Estado
do Pará, a Secretaria de Saúde do Estado do Pará,
o Ministério da Saúde e colocar a sua equipe do
Incra para organizar a retirada das pessoas dos
locais de maior risco, acomodá-las em
acampamentos, dar-lhes cestas básicas enquanto
se buscava um lugar seguro, em que elas
pudessem ficar.

No meu entendimento, a reunião foi
extremamente positiva, e agradeço aos Ministros
Raul Jungmann e Ronaldo Sardemberger pela
atenção e a compreensão da gravidade da situação
não só em relação à questão urânio, mas também

em relação ao conflito social na região. Espero que
as ações sejam rápidas, porque a questão do
levantamento está definida, devendo ocorrer em
quatro meses. Mas o mais grave é a situação das
famílias que lá estão, passando fome, necessidades,
desordenadas, desorganizadas.

Quero registrar também que o Dr. Roberto
Franca entendeu que os trabalhadores seriam
assentados na área de capim.

O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos. Fazendo
soar a campainha) – Lembro ao nobre Senador que o
seu tempo já ultrapassou em mais de dez minutos ao
previsto pelo Regimento.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA) –
Encerrarei em um minuto.

Só estou abusando, Sr. Presidente, por contar
com a condescendência de V. Exª e também porque
sou o último orador.

Os Ministros compreenderam a gravidade da
situação e vão trabalhar para, de imediato, atender às
necessidades daquele povo. Isso é tudo o que
queremos. O problema da desapropriação, a forma
como ela está sendo feita, se interessa ao dono da
terra, se interessa ao Governo, não são esses os
méritos que analisamos. O que estamos discutindo é
o problema criado pelo próprio Governo, em virtude
de dois erros cometidos, e que deve agir para
resolvê-los.

São esses os motivos pelos quais faço esse
registro aqui, expondo o que ocorreu naquela
reunião. Espero ter sido absolutamente fiel aos fatos
e que o Governador do Estado do Pará, o Secretário
de Saúde daquele Estado, o Ministro da Saúde
tomem conhecimento imediatamente do que estou
colocando aqui.

O Ministro da Reforma Agrária afirmou que,
em uma questão dessa, não há que se pensar em
falta de dinheiro; ela é tão grave que temos que
passar por cima disso e resolvê-la de qualquer
maneira. Espero que isso aconteça.

Registro, repito, a minha satisfação em ver que
as autoridades estão atentas ao problema. S. Exas

irão, evidentemente, resolvê-lo com a maior
brevidade possível.

Solicito a V. Exª, mais uma vez, que seja
registrado nos Anais desta Casa a resposta do
Ministro da Aeronáutica ao meu pedido de
informações.

Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ADEMIR ANDRADE EM
SEU PRONUNCIAMENTO:
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O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) – V. Exª
será atendido na forma do Regimento Interno.

Não há mais oradores inscritos.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pela

Srª Primeira Secretária em exercício, Senadora
Marluce Pinto.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 500, DE 1999

Senhor Presidente,
Com fundamento no disposto no art. 218, inciso

VII, do Regimento Interno do Senado Federal,
requeiro a Vossa Excelência a inserção em Ata de um
voto de pesar pelo falecimento, no dia 1º de
setembro, em Sobradinho – DF, do jornalista gaúcho
Gilney Roberto Garcia de Lima, criador e editor do
jornal, Oi Comunidade, com apresentação de
condolências aos membros de sua família.

Justificação

Filho de um funcionário do Colégio Agrícola
Visconde da Graça, em Pelotas, Gilney Lima
formou-se, em 1976, em Comunicação Social pela
Universidade Católica de Pelotas, trabalhando
posteriormente em vários veículos de comunicação
daquela cidade antes de vir para Brasília, no final dos
anos 80. Na Capital da República, trabalhou nos
jornais Correio Braziliense e Jornal de Brasília e
também na TV Manchete. Há cerca de sete anos
fundou o jornal Oi Comunidade que passou a ser o
veículo impresso com maior circulação na cidade de
Sobradinho e Planaltina. Conhecido nos meios
jornalísticos de Brasília como profissional competente,
dono de um excelente texto, ele participava de todas as
etapas de produção do seu jornal. Segundo seus
companheiros, já desde o Rio Grande do Sul Gilney
Lima acalentava o sonho de ter um jornal comunitário,
Gilney Lima, que também assessorava o Deputado
Distrital Paulo Tadeu, faleceu aos 44 anos vítima de um
acidente automobilístico. Casado com Denilda Uchôa,
sua segunda esposa, deixou três filhas.

Sala das Sessões, 3 de setembro de 1999. –
Senador Pedro Simon.

O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) – Em
votação o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) – Sobre a

mesa, Proposta de Emenda à Constituição que será

lida pela Srª 1ª Secretária em exercício, Senadora
Marluce Pinto.

É lida a seguinte:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 73, DE 1999

Inclui novo inciso no § 9º, além de
novos parágrafos no art. 165 da
Constituição Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, nos termos do art. 60, § 3º da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda
ao texto constitucional:

Art. 1º Inclua-se um inciso, a ser numerado
como III, no art. 165, § 9º da Constituição Federal,
com a seguinte redação:

“Art. 165. ..............................................
§ 9º ........................................................
III – dispor sobre a forma de

participação da população e de suas
entidades no processo orçamentário."

Art. 2º Inclua-se dois parágrafos, a serem
numerados como 10 e 11, no art. 165 da
Constituição Federal, com as seguintes redações:

“§ 10. Os Poderes Executivo e
Legislativo promoverão a participação direta
de cidadãos brasileiros ou de entidades
civis legalmente constituídas, no processo
de elaboração, aprovação e controle da
execução do plano plurianual, da Lei de
Diretrizes Orçamentárias e dos orçamentos
anuais.

§ 11. As dotações oriundas da
participação popular serão obrigatoriamente
executadas."

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

Justificação

Em 13 de fevereiro de 1996, submetemos a esta
Casa Proposta de Emenda à Constituição, que foi
posta a tramitar sob o nº 4, de 1999, versando
basicamente, sob o mesmo tema. À proposição atual
agregamos o § 11 ao art. 165 da Constituição, para
deixar patente tratar-se de medida de execução
obrigatória e não só autorizativa. A Proposta
apresentada em 1996, fazia-se acompanhar da
seguinte justificação:

“O processo orçamentário, no País, tem se
pautado, historicamente num modelo, centralizador e
pouco democrático, onde, não raras vezes, a tecno-
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cracia na elaboração e tramitação do orçamento
promove a exclusão da maioria por uma minoria.

O uso do direito da cidadania deve tornar-se um
instrumento para a obtenção da transparência das
atividades com as finanças públicas e, neste
particular, o orçamento reveste-se de importância
fundamental, capaz de mudar o quadro de
desperdício de recursos da população, promovendo
a justa distribuição e buscando a eficiência na
execução das obras e serviços públicos. Neste
contexto, a participação de cidadãos e da sociedade
civil faz-se imperiosa para a efetivação do controle da
população, sobre as despesas governamentais.

Outra preocupação que se apresenta é a
questão da avaliação físico-operacional e financeira
dos programas, projetos e atividades em andamento
visto que a experiência incremental tem colaborado
para o desperdício dos recursos públicos.

Ninguém melhor que o beneficiário de uma obra
ou serviço público para exercer a fiscalização e o
acompanhamento cotidiano e imediato dos atos da
gestão pública.

A efetividade, eficácia e economicidade dos
gastos públicos seriam mais facilmente alcançadas
com o envolvimento participativo da sociedade
brasileira nos processos de elaboração da Lei de
Meios e de acompanhamento da execução
orçamentária, a exemplo da experiência na
elaboração de orçamento participativo que o
Município de Porto Alegre implementou, com
sucesso, desde 1989, num contexto de
administração popular da coisa pública, já tendo,
inclusive, repassado essa idéia para algumas
administrações municipais do País.

Acreditamos, firmemente, que essa experiência
pode ser transplantada com algumas adaptações, em
nível de Brasil, dificultando as mazelas da atual
sistemática orçamentária adotada na elaboração,
tramitação e execução do Orçamento Geral da União,
sobejamente denunciadas, tanto pela CPI do PC
Farias, quanto pela CPI do Orçamento.

Da Constituição Federal não devem constar
senão cláusulas norteadoras da ação política a ser
desenvolvida, razão pela qual buscamos inroduzir o
motivo da participação nos três níveis de governo, na
eleboração da proposta orçamentária e, mais tarde,
no acompanhamento e fiscalização sobre os projetos
e atividades executados. As características básicas
desse novo mecanismo será objeto de lei
complementar, cuja proposição já se encontra em
tramitação, nesta Casa, sob o título de Projeto de Lei
do Senado nº 21, de 1996 – Complementar, datado
de 27 de fevereiro de 1996."

Sala das Sessões, 3 de setembro de 1999. –
Pedro Simon – Gerson Camata – Maria do Carmo
Alves – Jefferson Péres – Mauro Miranda –
Eduardo Siqueira Campos – Emilia Fernandes –
Arlindo Porto – Maguito Vilela – Nabor Júnior –
Marluce Pinto – Carlos Bezerra – Ney Suassuna –
Ramez Tebet – Geraldo Candido – Osmar Dias –
Marina Silva – Roberto Freire – Jonas Pinheiro –
Geraldo Althoff – Wellington Roberto – Romeu
Tuma – Luiz Pontes – Gilvam Borges – Jorge
Bornhausen – José Jorge – Geraldo Melo –
Roberto Saturnino.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SUBSECRETARIA DE ATA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo

estabelecerão:
....................................................................................

§ 9º Cabe à lei complementar:
I – dispor sobre o exercício financeiro, a

vigência, os prazos, a elaboração e a organização do
plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentária e da
lei orçamentária anual;

II – estabelecer normas de gestão financeira e
patrimonial da administração direta e indireta, bem como
condições para a instituição e funcionamento de fundos.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) – A
Proposta de Emenda à Constituição que acaba de ser
lida estará sujeita às disposições específicas
constantes no artigo 354 do Regimento Interno.

A matéria será publicada e despachada à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) – Sobre a
mesa, projeto de resolução que será lido pela Srª
Primeira Secretária em exercício, Senadora Marluce
Pinto.

É lido o seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 93, DE 1999

Altera dispositivos do Regimento
Interno para indicar dias de funcionamento
de comissão parlamentar de inquérito,
tipificar como quebra de decoro
parlamentar atos relativos ao funcionamento
dessas comissões e condicionar a
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atuação de membro ou suplente ao
acesso a informações bancárias
patrimoniais e telefônicas.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º Insira-se o art. 145-A no Regimento

Interno, com a seguinte redação:

“Art. 145-A. A comissão parlamentar
de inquérito reunir-se-á às segundas e
sextas-feiras, podendo, por deliberação dos
seus membros, funcionar aos sábados,
domingos e feriados.

Parágrafo único. Admite-se o funcionamento da
comissão em outros dias da semana, para a prática
exclusiva de atos ou diligências reputados urgente
pela maioria dos seus membros.

Art. 2º O § 1º do art. 32 do Regimento Interno
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 32. ................................................
..............................................................
§ 1º É incompatível com o decoro

parlamentar o abuso das prerrogativas
asseguradas ao Senador, a percepção de
vantagens indevidas (CF, art. 55, § 1º) e a
divulgação, permissão de divulgação ou
viabilização de divulgação de informação ou
dado obtido por comissão parlamentar de
inquérito e ainda não constante de relatório
publicado, bem como de ato, decisão,
argumento ou qualquer outro elemento de
trabalho dessa comissão." (NR)

Art. 3º O § 3º do art. 145 do Regimento Interno
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 145. ..............................................
..............................................................
§ 3º O Senador só poderá integrar

duas comissões parlamentares de inquérito,
uma como titular, outra como suplente,
permitindo, em qualquer dessas
condições, durante o período de
funcionamento da comissão, o acesso às
suas informações bancárias, patrimoniais
e telefônicas relativas a qualquer época,
precedido de requerimento interno e
sigiloso de membro da comissão, aprovado
por maioria dos seus membros." (NR)

Art. 4º O art. 145 do Regimento Interno passa
a viger acrescido do seguinte § 4º:

“§ 4º Aplica-se o disposto no
parágrafo anterior aos senadores que, sem
serem membros ou suplentes da comissão,
atuem diretamente em seus trabalhos.”

Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Justificação

O inquérito parlamentar é uma das mais
expressivas conquistas do Parlamento brasileiro,
uma vez que oferece um instrumento
constitucionalmente voltado à realização de uma das
duas principais atribuições do Legislativo, qual seja, a
fiscalizatória.

A importância das comissões parlamentares de
inquérito, contudo, exige uma disciplina regimental
condizente com tal função. E, além disso, que
preserve espaço para o exercício da outra função
fundamental do Legislativo, a de legislar e de produzir
a norma primária.

A proposição que apresentamos, em seu art. 1º,
estatui que o funcionamento das CPI ocorrerá nas
segundas e sextas-feiras, com possibilidade de
trabalho nos sábados, domingos e feriados e,
excepcionalmente, em qualquer dia da semana, para
a prática exclusiva de atos reputados urgentes. Com
isso, fica preservada a realização, com produtividade,
das sessões normais do Senado Federal.

O segundo artigo da proposição vai punir o
proselitismo, a intempestividade e o atropelamento
dos trabalhos da comissão, ao identificar,a partir de
disposição constitucional (CF, art. 55, § 1º), como
quebra de decoro parlamentar o ato de Senador que,
por qualquer via, permita ao público externo o
conhecimento de fatos, informações, estratégias ou
eventos relativos à CPI. Com tal alteração regimental
pretende-se conter os tristemente famosos
“vazamentos de informação” que tanto depõem
contra a seriedade e a eficiência do trabalho de
investigação parlamentar.

Os artigos finais do projeto que subscrevemos
visam a dar total confiabilidade aos trabalhos de
investigação, ao sujeitar todos os membros da
comissão parlamentar de inquérito e, igualmente,
todos os senadores que participarem de seus
trabalhos à permissão tácita de acesso às
informações relativas ao patrimônio, movimento
bancário e telefônico. Essa providência vai assegurar
lisura, efetividade e eficiência ao trabalho senatorial
de investigação, inclusive impedindo que sejam
levantadas teses acerca de eventuais impedimentos
dos senadores ou sobre eventuais envolvimentos
com o tema ou pessoas jurídicas e físicas
investigadas.

Sala das Sessões, 3 de setembro de 1999. –
Senador Jorge Bornhausen.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SUBSECRETARIA DE ATA

REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL

....................................................................................
Art. 32. Perde o mandato (Const., art. 55) o

Senador:
I – que infringir qualquer das proibições

constantes do art. 54 da Constituição;
II – cujo procedimento for declarado

incompatível com o decoro parlamentar;
III – que deixar de comparecer à terça parte das

sessões ordinárias do Senado, em cada sessão
legislativa anual, salvo licença ou missão autorizada;

IV – que perder ou tiver suspensos os direitos
políticos;

V – quando o decretar a Justiça Eleitoral;
VI – que sofrer condenação criminal em

sentença definitiva e irrecorrível.
§ 1º É incompatível com o decorro parlamentar

o abuso das prerrogativas asseguradas ao Senador e
a percepção de vantagens indevidas (Const. art. 55, § 1º).

§ 2º Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do
mandato será decidida pelo Senado Federal, por voto
secreto e maioria absoluta, mediante provocação da
Mesa ou de partido político representado no
Congresso Nacional.

§ 3º Nos casos dos incisos III a V, a perda do
mandato será declarada pela Mesa, de ofício ou
mediante provocação de qualquer Senador, ou de
partido político representado no Congresso Nacional,
assegurada ampla defesa.

§ 4º A representação será encaminhada à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que
proferirá seu parecer em quinze dias, concluindo:

a)nos casos dos incisos I, II e VI, pela aceitação
da representação para exame ou pelo seu
arquivamento;

b) no caso do inciso III, pela procedência, ou
não, da representação.

§ 5º O parecer da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, lido e publicado no Diário do
Congresso Nacional, e em avulsos, será:

a) nos casos dos incisos I, II e VI, incluído na
Ordem do Dia após o interstício regimental;

b) no caso do inciso III, encaminhado à Mesa
para decisão.
....................................................................................

Art. 145. A criação de comissão parlamentar de
inquérito será feita mediante requerimento de um
terço dos membros do Senado Federal.

§ 1º O requerimento de criação da comissão
parlamentar de inquérito determinará o fato a ser
apurado, o número de membros, o prazo de duração
da comissão e o limite das despesas a serem
realizadas.

§ 2º Recebido o requerimento, o Presidente
ordenará que seja numerado e publicado.

§ 3º O Senador só poderá integrar duas
comissões parlamentares de inquérito, uma como
titular, outra como suplente.

§ 4º A comissão terá suplentes, em número
igual à metade do número dos titulares mais um,
escolhidos no ato da designação destes, observadas
as normas constantes do art. 78.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) – O
projeto de resolução que acaba de ser lido será
publicado e, em seguida, ficará perante a Mesa
durante cinco dias úteis a fim de receber emendas,
nos termos do art. 401, § 1º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) – Sobre a
mesa, requerimento que será lido pela Srª 1ª
Secretária em exercício, Senadora Marluce Pinto.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 501, DE 1999

Senhor Presidente,
Propõe a criação de Comissão Senatorial

Temporária para discussão acerca do Projeto de
Transposição de Águas do Vale do São Francisco e
outras alternativas de concepção baseada na
transposição de vazões entre bacias hidrográficas.

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos

do art. 58 da Constituição Federal e dos arts. 71 e 74
do Regimento do Senado Federal a criação de
Comissão Senatorial Temporária, composta de 7
(sete) membros e 7(sete) suplentes para, no prazo de
2(dois) meses, promover ampla discussão acerca do
Projeto de Transposição de Águas do Vale do São
Francisco e outras alternativas de concepção baseada
na transposição de vazões entre bacias hidrográficas.

Justificação

Abrangendo uma área que equivale,
aproximadamente a um quinto do território nacional,
contribuindo na mesma proposição para o total da
área agricultável brasileira e contendo mais de 30%
da população do País, o Nordeste continua a abrigar um
dos maiores bolsões de pobreza do hemisfério ocidental.
As políticas intervencionistas só trouxeram frustrações que
se mantêm desde a grande seca de 1877, com

��� ����� �	 �
���	 �
�
�� �
�
���	 ����



esforços dispersos e incompletos. Nesse contexto
insere-se a zona semi-árida onde os desequilíbrios
assumem proporções gigantescas, potencializadas
pelos efeitos das secas freqüentes que
desorganizam a fragilizada estrutura de produção da
região.

Os métodos de intervenção até então aplicados,
tiveram como objetivo contornar, mas não resolver a
questão básica, que se resume na disponibilidade de
água em quantidade, qualidade, distribuição especial
e permanência, para atender atividades econômicas
e sociais.

Diante desse quadro pouco alentador e da
resistência de problemas de toda ordem, impõe-se
uma discussão a respeito do Projeto de Transposição
de Águas do Vale do São Francisco que ora se
examina, na esfera federal, como solução definitiva
capaz de proporcionar a solução adequada ao
problema da seca. A pergunta que ora se formula é,
se o problema é levar água ao Nordeste, por que não
se pensar na integração das bacias Tocantins/São
Francisco, onde, o custo para esta operação,
segundo informações seguras de técnicos da
CHESF, é da ordem de US$116 milhões, em
detrimento de US$1,2 bilhão que pelo verdadeiro
custo da Transposição do Rio São Francisco? Quem
abre mão de vazões superavitárias hoje está abrindo
mão do desenvolvimento futuro isto é uma questão
relevante do contexto desse projeto e, por esta razão
aos brasileiros que vivem na bacia do São Francisco,
e que também sofrem com as secas e com a pobreza,
deve ser oferecida pelo menos a oportunidade de um
amplo processo de consulta sobre o projeto, sobre as
demais alternativas e, finalmente sobre possíveis
medidas compensatórias aos estados da bacia caso
a transposição se concretize. O processo de
elaboração da proposta de projeto tem se
caracterizado até o momento pela falta de
transparência e pelo sigilo, gerando desconfiança e
fazendo com que a vasta maioria da população
brasileira, inclusive dos técnicos do setor,
desconheçam os detalhes desta proposta, o seu
estágio atual e as implicações de ordem ambiental e
sócioeconômicas para a já tão flagelada bacia do São
Francisco.

Outro aspecto preocupante é a falta de clareza
sobre os aspectos de gestão das água do rio e de um
possível projeto de transposição. Quem seriam os
gestores deste projeto? Quem arcaria com os altos
custos de operação e manutenção da transposição?
Parece-me mais uma vez uma inversão de
prioridades se dar início as obras de transposição no
momento em que o Executivo, reconhecendo as
deficiências do ainda muito frágil sistema nacional de
recursos hídricos, envia ao Congresso um projeto de

lei para criação da Agência Nacional de Água (ANA) e
um Projeto de Lei Complementar, a Lei nº 9.433/97,
que trata do sistema nacional de gestão de recursos
hídricos.

Não seria mais coerente tratar dos
preponderantes problemas relacionados aos
modelos de gestão, formação dos comitês e agências
de bacia (segundo previsto na lei) estruturação do
sistema nacional de outorga, antes de embarcarmos
em tão ambicioso projeto cuja sustentabilidade é, no
mínimo, incerta?

Em nível técnico, sabe-se que onde
implementados internacionalmente os grandes
projetos de transposição de bacias só foram
contemplados quando os recursos hídricos locais
encontravam-se utilizados, de forma eficiente na sua
plenitude. Parece-me que a situação no Nordeste não
é exatamente esta. Próximo de alguns dos enormes
açudes já construídos e que por vários anos serviram
apenas como evaporímetros gigantes, populações
padecem durante a secas. Casos como estes
existem por exemplo no Rio Grande do Norte, onde o
açude Armando Ribeiro Gonçalves, um dos maiores
do Nordeste, durante mais de 12 anos teve menos de
5% de sua vazão regularizada utilizada. Não seria
então o caso se dar início ao processo de acabar com
a seca no Nordeste, com programas que viessem a
garantir a utilização racional dos recursos hídricos
locais? Por que não privilegiar com os escassos
recursos disponíveis programas como o Proagua
antes de iniciarmos esta ambiciosa obra de
transposição?

Nesse sentido, justifica-se plenamente a
criação de uma comissão especial no âmbito do
Senado Federal, de caráter temporário, para examinar
as propostas que contemplem o Desenvolvimento
Sustentável do Semi-Árido Nordestino sem prejuízo ao
da bacia do rio São Francisco, bem como as diretrizes
e objetivos governamentais para a região, registrados
no “Compromisso pela Vida do São Francisco” –
documento assinado na Sudene, em 1995, pelo
Presidente da República e pelos governadores de
doze estados – e nas recomendações da comunidade
internacional no que tange ao meio ambiente e
desenvolvimento, explicitadas na “Agenda 21" (ECO
92).

São notórios os problemas ambientais que afetam o
São Francisco, principalmente no seu alto e médio cursos,
origem da maioria de suas vazões. Problemas como
assoreamento, degradação da qualidade da água,
alterações no regime hidrológico ocasionado,
principalmente, pela alteração nos padrões de uso do solo
em extensas áreas da bacia, reduções dos estoques
pesqueiros, são apenas alguns exemplos. Some-se a isso
conflitos pelo uso da água que já ocorrem
quase que anualmente em alguns dos seus
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principais tributários. Diante de situação tão
flagrante de descaso com o rio de integração
nacional, parece-me uma inversão de prioridades que
o primeiro projeto do atual Governo para o “Velho
Chico” seja justamente a implementação de um
amplo complexo de infra-estrutura que, sem dúvida,
representará mais uma ameaça para a saúde do rio.
Não seria mais prudente dar início ao projeto
justamente pela revitalização e conservação da
bacia, de forma a garantir que as águas do rio
estariam disponíveis para utilização futura na bacia e
quiçá fora dela?

Sala das Sessões, 3 de setembro de 1999. –
Maria do Carmo Alves.

O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) – O
requerimento lido será incluído na Ordem do Dia,
oportunamente, nos termos do disposto no art. 255,
II, c, Item 6, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) – Sobre a
mesa, requerimento que será lido pela Srª Primeira
Secretária em exercício, Senadora Marluce Pinto.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 502, DE 1999

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 258 do Regimento Interno,

requeiro tenham tramitação em conjunto os seguintes
projetos:

PLS 365, PLS 25 e PLS 20, de 1999.
Sala das Sessões, 3 de setembro de 1999. –

Marluce Pinto.

O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) – O
requerimento lido será publicado e posteriormente
incluído na Ordem do Dia, de acordo com o
Regimento Interno.

Sobre a mesa, ofício que será lido pela Srª
Primeira Secretária em exercício, Senadora Marluce
Pinto.

É lido o seguinte:

COMISSÃO DE SERVIÇOS E
INFRA-ESTRUTURA

OF Nº 64/99-CI

Brasília, 19 de agosto de 1999

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa
Excelência que esta Comissão aprovou o Projeto de
Lei do Senado nº 329, de 1999, que “Altera
dispositivo da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997,
que dispõe sobre a política energética nacional”.

Atenciosamente, Senadora Emilia Fernandes
– Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) – Com
referência ao ofício que acaba de ser lido, a
Presidência comunica ao Plenário que, nos termos
do art. 91, §§ 3º e 5º do Regimento Interno, fica
aberto o prazo de cinco dias úteis para a
interposição de recurso, por um décimo da
composição da Casa, para que o Projeto de Lei do
Senado nº 329, de 1999, cujo parecer foi lido
anteriormente, seja apreciado pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) –
Encerrou-se ontem o prazo para a apresentação de
emendas ao Projeto de Lei nº 516, de 1999, de
iniciativa da Comissão Parlamentar Mista de
Inquérito, criada por meio do Requerimento nº 1, de
1996, do Congresso Nacional, que altera os arts. 402
a 441 da Consolidação das Leis do Trabalho, que
dispõem sobre o trabalho do adolescente.

Não tendo recebido emendas, a matéria será
incluída na Ordem do Dia oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) – Sobre a
mesa, ofício que será lido pela Srª Primeira Secretária
em exercício, Senadora Marluce Pinto.

É lido o seguinte:

OF. Nº 249/99-GLPFL

Brasília, 1º de setembro de 1999

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, solicito seja feita a
substituição na indicação dos membros da Comissão
Mista incumbida do estudo e parecer da Medida
Provisória nº 1.918, de 23 de agosto de 1999, que
“Dispõe sobre o alongamento de dívidas originárias
de crédito rural, de que trata a Lei nº 9.138, de 29 de
novembro de 1995, e de dívidas para com o Fundo
de Defesa da Economia Cafeeira – FUNCAFÉ,
instituído pelo Decreto-Lei nº 2.295, de 21 de
novembro de 1986, que foram reescalonados no
exercício de 1997, e dá outras providências”,
ficando assim constituída:

Titulares                                                  Suplentes
Jonas Pinheiro Moreira Mendes
Juvêncio da Fonseca Eduardo Siqueira Campos

Atenciosamente, – Senador Hugo Napoleão,
Líder do PFL no Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) – Serão
feitas as substituições solicitadas.
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O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) – Sobre a
mesa, ofício que será lido pela Srª 1ª Secretária em
exercício, Senadora Marluce Pinto.

É lido o seguinte:

OF. 98/99

Brasília, 1º de setembro de 1999

Senhor Presidente,
Indico, nos termos regimentais, o Deputado Agnelo

Queiroz para integrar como suplente a Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Ao ensejo renovo a Vossa Excelência protestos
de elevada estima. – Deputado Aldo Rebelo, Líder
do Bloco PCdoB, PSB.

O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) – A
Presidência designa o Sr. Deputado Agnelo Queiroz,
indicado pela Liderança do Bloco PC do B, PSB na
Câmara dos Deputados, para integrar, como
suplente, a Comissão Mista de Planos, orçamentos
Públicos e Fiscalização.

O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) – Sobre a
mesa, ofício que será lido pela Srª 1ª Secretária em
exercício, Senadora Marluce Pinto.

É lido o seguinte:

OFÍCIO Nº 1.341-L – PFL/99

Brasília, 2 de setembro de 1999

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Lael

Varella, para integrar, como membro suplente, a
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, em vaga existente.

Atenciosamente, – Deputado Paes Landim,
Vice-Líder em exercício.

O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) – A
Presidência designa o Sr. Deputado Lael Varella,
indicado pela Vice-Liderança do PFL em exercício na
Câmara dos Deputados, para integrar, como
suplente, a Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização.

O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) – Sobre a
mesa, ofício que será lido pela Srª Primeira Secretária
em exercício, Senadora Marluce Pinto.

É lido o seguinte:

OFÍCIO Nº 1.342-L – PFL/99

Brasília, 2 de setembro de 1999

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Eliseu

Resende para integrar, como membro titular, a
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e

Fiscalização, em substituição ao Deputado Lael
Varella.

Atenciosamente, – Deputado Manoel Castro,
Vice-Líder em exercício.

O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) – A
Presidência designa o Sr. Deputado Eliseu Resende,
indicado pela Vice-Liderança do PFL em exercício na
Câmara dos Deputados, para integrar, como titular, a
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização.

O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) – A Srª.
Senadora Marluce Pinto enviou à Mesa proposições
que, em face do disposto no art. 235, II, “a” do
Regimento Interno,” serão lidas na próxima sessão.

O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) – Os Srs.
Senadores Carlos Patrocínio e Romero Jucá
enviaram discursos à Mesa para serem publicados,
na forma do disposto no art. 203 do Regimento
Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) – Sr.

Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em proposição
encaminhada à deliberação congressual, intentamos
acrescentar disposições à Lei número 8.974, de 5 de
janeiro de 1995, que, estabelecendo a
regulamentação dos incisos II e V do parágrafo
primeiro do artigo 225 da Constituição Federal, fixa
“normas para o uso das técnicas de engenharia
genética e liberação no meio ambiente de
organismos geneticamente modificados”. A Lei em
questão, além disso, concede autorização ao Poder
Executivo para criar a Comissão Técnica de
Biossegurança, no âmbito da Presidência da
República, e dá outras providências.

Especificamente, pretende-se acrescer o inciso
VII ao artigo oitavo desse diploma legal, para o fim de
consignar a impossibilidade de aqui serem
comercializados produtos contendo organismo
geneticamente modificado (OGM) para uso humano,
animal ou em plantas, quando ausente a sua
identificação por meio de rótulos informativos.

Da mesma forma, quer-se adicionar o inciso
III-A ao seu artigo doze, definindo como infração o
comércio de produtos contendo OGM ou derivados
de OGM para uso humano, animal ou em plantas que
não estejam rotulados ou mostrem-se em desacordo
com as normas e padrões de rotulagem definidos no
regulamento da lei.

O projeto, que nesta Casa recebeu o número
188, de 1999, está justificado pela necessidade de
rotulação dos OGMs, tal como vem ocorrendo no
mercado europeu, desde 1997. Isso porque, a despeito
dos avanços da biotecnologia, os alimentos genetica-
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mente modificados vêm encontrando justificada
resistência das comunidades nacional e
internacional.

De fato, a imprensa mundial tem divulgado que,
na Europa, a população não está convencida da
utilidade desses novos produtos e, principalmente, de
que sejam inofensivos à saúde. Em diferentes países,
estabeleceram-se barreiras comerciais a alimentos
como o arroz enriquecido e o algodão em cujo plantio
exige-se menor irrigação.

Na Grã Bretanha, tem sido impedido, até por
meios violentos, o cultivo de grãos geneticamente
modificados e, na Noruega, foram suspensas as
importações de soja dos Estados Unidos, em
conseqüência de mais de um terço da produção
americana ser constituída de grãos resistentes às
pragas comuns da lavoura. A Áustria e o
Luxemburgo, simplesmente proibiram o ingresso de
todo e qualquer tipo de organismo geneticamente
modificado. Em nosso País, na cidade do Rio de
Janeiro, foi cassada liminar da Justiça Federal
impeditiva do plantio e venda de soja transgênica,
uma vez atendida “a exigência de rotulagem nos
produtos feitos com ela”.

Homens de ciência, organizações
ambientalistas e entidades de defesa do consumidor
vêm expressando preocupação com o crescente
comércio desses alimentos, realizado, a rigor, sem
maiores informações quanto a sua procedência,
propriedades e circunstâncias nas quais o seu uso não é
recomendado.

Além desses argumentos, o Código de Defesa do
Consumidor também favorece a iniciativa, estatuindo
que constitui “direito básico do cidadão obter
informação clara e precisa sobre os diferentes produtos
e serviços oferecidos, bem como sobre os riscos que
possam apresentar”. Assim, ao consumidor deve ser
reconhecido o direito “de conhecer a composição
básica do produto e de saber se esse produto é ou não
transgênico”.

Conforme expusemos na justificação do projeto,
somente assim poderá o adquirente do produto, “de
forma consciente e com liberdade de escolha”, decidir
se quer ou não consumir alimentos transgênicos, seja
essa opção determinada por preocupações com a
preservação do meio ambiente e com a manutenção
da saúde, seja em conseqüência de seus princípios
ou de suas convicções religiosas e filosóficas.

Com o imperioso e pretendido acréscimo, a Lei
nº 8.974/95, que inclusive já descreve penalidades
pela inobservância de suas proibições e especifica as
infrações e crimes relacionados às regras
estabelecidas, passa a determinar a obrigatoriedade
de identificação dos produtos que contenham
organismo geneticamente modificado, assim como

de seus derivados, por meio do devido rótulo
informativo.

Depõem, igualmente, em favor da proposta de
rotulagem dos alimentos oferecidos à população, e
que em sua composição contenham produtos
transgênicos, as exposições feitas em recente
audiência pública promovida pelas Comissões de
Defesa do Consumidor e Meio Ambiente e Minorias e
de Agricultura e Política Rural da Câmara dos
Deputados.

Na opinião da participante Glaci Zancan,
vice-presidente da Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência (SBPC), quando começaram
os estudos “para a construção de espécies vegetais
de interesse econômico”, já a comunidade científica
alertava para a limitação do “conhecimento existente
sobre a bioquímica e a genética vegetal”.

Esse conhecimento mostrava-se, desde então,
indispensável à correta avaliação dos “riscos a longo
prazo de cada uma das construções disponíveis”, de
sorte a perceber as conseqüências da cultura de
plantas modificadas geneticamente, em larga escala.
E o que hoje é sabido não propicia a avaliação correta
dos riscos, a longo prazo. No caso brasileiro, às
dúvidas generalizadas devem-se acrescentar “as
decorrentes do desconhecimento da biodiversidade
florística dos diferentes ecossistemas”.

Referindo-se à questão da segurança alimentar,
asseverou que “o problema da alergia tem
preocupado, particularmente depois que se formulou
uma soja transgênica contendo uma proteína com
alto teor de metionina”.

Derivada da castanha-do-Pará, a substância
poderia provocar reações alérgicas em pessoas
sensíveis, ensejando a definição de protocolo
destinado à “avaliação dos riscos decorrentes da
inserção de genes que expressam proteínas
supostamente alergênicas”. Inclusive, técnicos da
área veterinária consideraram reduzido o tempo dos
ensaios destinados a garantir a higidez dos animais
permanentemente alimentados com ração composta
de plantas geneticamente modificadas.

Daí concluir, acertadamente, pelo
reconhecimento do direito de a população “conhecer o
tipo de alimento que consome”, a partir da rotulagem
dos produtos, “com a devida indicação do tipo de gene
inserido”. Tal exigência cresce de importância quando
se considera a contínua “abertura da fronteira agrícola
com os países do Mercosul, que têm legislações
distintas”.

Conclusivamente, não se condena a marcha
acelerada da ciência ao encontro de caminhos para o
enfrentamento da tragédia da fome, em um mundo
cada vez mais populoso. Aqui mesmo, segundo nos
informa o semanário Veja, de 26 do mês passado, o
Governo acaba de aprovar a produção em larga es-
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cala da chamada soja transgênica, de maior
produtividade e resistência às pragas.

Assim, também, composições genéticas
resultaram na produção de grãos de feijão e milho
mais ricos em proteína; ovos com menor teor de
colesterol; chocolate com baixas calorias; leite com
menos gordura e enriquecido com minerais e
vitaminas.

Portanto, o que se pretende é concordar com as
experiências e métodos com os quais as novas
tecnologias procuram suprir a demanda de alimentos,
sem admitir, no entanto, que os seus consumidores
desconheçam completamente as qualidades do
produto e as eventuais condições que
desaconselhem a sua utilização.

Não será por diversa razão, além de a todos ver
reconhecido o direito de ser suficientemente
informado acerca desses produtos, que a nossa
iniciativa, a cada dia, venha somando novos e
crescentes apoios da população e dos integrantes
das duas Casas do Parlamento.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr.

Presidente, Srªs e Srs. Senadores, alguns
especialistas econômicos estão prevendo que as
contas externas brasileiras continuarão a apresentar
desequilíbrios constantes ainda por mais uma
década. Segundo eles, para superar esses prejuízos,
a economia teria de realizar a cada ano, pelo menos
durante os próximos dez anos, esforço considerável
em sua produção industrial para poder aumentar e
diversificar as exportações, substituir muitos itens
hoje importados, produzir novos produtos e, assim,
apresentar saldos crescentes em suas transações
correntes.

O nosso passivo externo tem muitas
explicações, mas vale a pena dar uma rápida olhada
nos fluxos de capitais externos que alimentaram parte
importante de nossa economia nos últimos cinco
anos. Durante esse período, ao mesmo tempo em
que o sistema produtivo brasileiro recebeu 514,6
bilhões de dólares, teve de pagar, a título de
amortização de dívidas, retorno de investimentos
realizados no mercado financeiro e outras
remunerações, a quantia de 332,9 bilhões de dólares,
o que significou um saldo de 181,7 bilhões em moeda
americana.

É importante verificar friamente que esse saldo
de capitais externos que, em síntese, não pertence à
nossa economia, revela claramente duas
constatações não muito confortáveis. Em primeiro
lugar, nos preocupa qualquer oscilação de humor que
porventura possa ocorrer nos mercados
internacionais; e em segundo lugar, é

importantíssimo que aconteça, desde agora, um
esforço concentrado de nossas autoridades
econômicas no sentido de viabilizar um programa de
curto prazo realmente agressivo visando ao aumento
de nossas exportações e, conseqüentemente, a
substituição e diminuição dos importados.

A maioria dos economistas está certa quando
afirma que a balança comercial é o principal
componente das contas externas que tem a
capacidade de compensar a evasão de divisas
resultante do pagamento de juros e lucros aos
agentes econômicos internacionais.

Para uma melhor compreensão dessa
realidade, lembramos os números do fechamento de
nossas contas externas no exercício de 1998: vamos
encontrar um déficit de 6,4 bilhões de dólares
contabilizados em nossas transações comerciais.
Todavia, apesar desse resultado claramente
negativo, segundo algumas previsões
macroeconômicas que podem ser realistas, em curto
espaço de tempo, ou seja, no máximo em três anos, a
economia brasileira tem todas as condições de dar
uma grande volta por cima em seu desempenho
internacional e fechar o exercício de 2002 com um
supéravit bastante significativo, que poderá ficar em
torno de 13,4 bilhões de dólares. Dessa maneira, tal
acontecimento já poderia ser visto nitidamente como o
início de uma ampla recuperação de nossas contas
externas, que incluem outro item pesado, como
serviços do qual também fazem parte, como já vimos,
remessas de lucros e pagamentos de juros.

Evidentemente, e não poderia ser de outra
forma, a concretização dessas previsões dependerá
diretamente da não ocorrência de turbulências graves
nos mercados internacionais importantes, ou seja,
em qualquer economia que exerça influência
representativa no contexto da globalização.

Não resta dúvida de que devemos nos
preocupar bastante com o cenário negativo
registrado na rubrica dos serviços, que ameaça
fechar 2002 com um déficit ainda maior, cerca de 36
bilhões de dólares. Portanto, é preciso reconhecer
que sua evolução negativa poderá prejudicar em
muito o tamanho dos esforços que o Governo já
empreende para aumentar as exportações e diminuir
significativamente as importações.

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, diante
do momento extremamente delicado que
atravessamos e dos números que acabamos de
apresentar, fica muito claro um detalhe importante: para
conseguir equilibrar a médio prazo as suas contas
externas, o Brasil precisa começar a apresentar saldos
elevados em sua balança comercial, ou seja, saldos
capazes de igualar ou mesmo superar as outras despesas
internacionais que precisam também ser controladas
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e diminuídas, reduzidas a um nível aceitável de cerca
de 2,5% do Produto Interno Bruto. Diante dessa
realidade, a pergunta que precisamos fazer é a
seguinte: será que a estrutura econômica do nosso
País e os agentes econômicos estão em condições de
gerar em dez anos, por exemplo, saldos comerciais
positivos em nossas transações externas? A resposta é
sim, apesar de existir toda uma tendência em mostrar o
Brasil como um País de pouca tradição exportadora e
de muito apetite em relação aos importados. Mesmo
assim, acredito que a economia brasileira reúne hoje
todas as condições para reverter esse quadro e realizar
o que a Coréia do Sul e outros países asiáticos
conseguiram no que se refere ao volume de suas
exportações.

Para apoiar essa afirmação, merece destaque
também a enorme capacidade que tem a nossa
economia, tanto de absorver volumes crescentes de
investimentos produtivos, quanto de criar novos
espaços onde o capital tem todas as condições de
realizar plenamente a sua reprodução. Segundo as
previsões, só neste ano, deverão ser investidos na
cadeia produtiva nacional recursos equivalentes a 23
bilhões de reais, originários das firmas
multinacionais. Nos próximos anos, os cálculos
indicam que o fluxo cairá um pouco, mas deverá
manter um ritmo médio da ordem de 9 a 10 bilhões de
dólares, o que representará ainda uma das maiores
taxas de investimentos industriais entre os chamados
países emergentes. A conclusão que se tira dessa
expectativa de aportes de capital por parte das
empresas transnacionais é a de que suas presenças
serão fundamentais para o êxito do esforço que a
economia brasileira está fazendo para superar a crise
na qual está mergulhada. Elas, sozinhas, têm todas
as condições de aumentar em duas ou três vezes o
volume do que exportam hoje.

Apesar da recessão e das incertezas
conjunturais que acabamos de enumerar, a
desvalorização cambial, com reflexos na chamada
“farra dos importados” abriu novamente grandes
perspectivas e grandes oportunidades para os
produtos nacionais e para o aumento de sua
exportação. Em meio a essa realidade, a indústria
nacional já se mobiliza para retomar os
investimentos, para voltar a fabricar mercadorias que
tinham desaparecido das linhas de produção por
perda de competitividade, e já começa inclusive a
pensar seriamente na fabricação de outros itens
ainda não produzidos localmente. Talvez estejamos
começando a viver uma nova etapa de substituição
de importações ou simplesmente procurando
sobreviver de qualquer jeito diante de tão grave crise.
O fato é que algo de novo está acontecendo na
economia brasileira após o vendaval ocorrido nos

últimos dias de 1998. Seja o que for, esse movimento
das forças produtivas nacionais parece indicar que a
produção industrial e também agrícola, poderá adquirir
pouco a pouco um bom dinamismo que seria
extremamente importante para a criação de milhares de
novos postos de trabalho e para a recuperação de
outros milhares que se perderam notadamente nos
últimos cinco anos. Em termos de apoio e de incentivos,
é claro que a presença do Governo é fundamental,
principalmente para disciplinar o mercado e evitar a
presença de empresas pouco competitivas que querem
unicamente se aproveitar da situação, dos incentivos e
dos créditos que porventura sejam autorizados pelas
autoridades econômicas.

Ainda é muito cedo para sabermos quais serão
as repercussões positivas dessa nova etapa do
nosso desenvolvimento industrial no conjunto de
nossa economia. De qualquer maneira, já fica a
certeza de que os importados perderam a sua força e
continuarão a perder ainda mais. Portanto, a
presença descontrolada desses produtos no contexto
global da economia local, que era de apenas 4,8% em
1989 e saltou para 18,8% em 1998, já faz parte de um
passado que não volta mais.

Não se trata de xenofobia contra o consumo de
produtos de fora e muito menos de querer retornar no
tempo, há cinqüenta anos, quando o Brasil dava os
primeiros passos em direção da substituição clássica
das importações.

O que acontece agora é uma outra realidade
onde os mercados estão totalmente abertos e o que
vale mesmo é a competência, a eficiência, a
produtividade, enfim, a capacidade de
competitividade em um mercado internacional
profundamente exigente. Dessa maneira, ao
contrário do que fizemos no passado, quando
fechamos nossas fronteiras aos importados, agora, o
que precisamos fazer, é competir em pé de igualdade
e oferecer aos consumidores produtos de excelente
qualidade.

A troca das importações pela produção local
rememora momentos gloriosos de nossa história
econômica e disso devemos nos orgulhar. Ela
comandou quase toda a nossa acumulação de capital
moderno e agora deve aumentar o peso de nossa
economia em plena efervescência da terceira
revolução industrial.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) – Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos.

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 11 horas e 40 minutos.)
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Ata da 114ª Sessão Não Deliberativa
em 6 de setembro de 1999

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Presidência dos Srs.: Geraldo Melo e Mozarildo Cavalcanti

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 30 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) –
Havendo número regimental, declaro aberta a
sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.

O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Nabor Júnior, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

AVISO

DO MINISTRO DE ESTADO DA
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº 414/99, de 1º do corrente, encaminhando as
informações referentes ao Requerimento nº 267, de
1999, do Senador Lúcio Alcântara.

As informações foram remetidas, em
cópia, ao requerente.

O requerimento vai ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O
Expediente lido vai à publicação.

Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Nabor Júnior.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 537, DE 1999

Dá nova redação ao caput do art. 36
da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de
1997, que “estabelece normas para as
eleições”.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O caput do art. 36 da Lei nº 9.504, de 30

de setembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte
redação:

Art. 36. Os atos da campanha eleitoral, assim
compreendidos como propaganda por quaisquer
meios de comunicação ou através de outras

modalidades de divulgação, ainda que sob forma
simulada, ficam limitados a 90 (noventa) dias antes
da data das eleições, sob pena de impedimento dos
transgressores ou cassação dos respectivos
registros. (NR)

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

Justificação

A limitação do tempo para a campanha eleitoral
contribui para a redução de gastos, restringe abusos
decorrentes de práticas clientelistas e contribui para o
aperfeiçoamento da eficácia eleitoral.

Sala das Sessões, 6 de setembro de 1999. –
Senador Pedro Simon.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

Estabelece normas para as eleições.
....................................................................................

Art. 36. A propaganda eleitoral somente é
permitida após o dia 5 de julho do ano da eleição.
.................................................. ..................................

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

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

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

O SR PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A
Presidência recebeu do Supremo Tribunal Federal o
Ofício nº S/43, de 1999 (nº 108/99, na origem), de 1º
do corrente, encaminhando para os fins previstos no
art. 52, inciso X, da Constituição Federal cópia da
Resolução nº 8, de 23 de fevereiro de 1994, do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do Parecer
da Procuradoria-Geral da República, da versão do
registro taquigráfico do julgamento, da certidão de
trânsito em julgado e do acórdão, com sua
republicação, proferido por aquela Corte nos autos
do Mandado de Segurança nº 21.981, que declarou a
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inconstitucionalidade da referida Resolução,
necessidade de lei formal e material para a
promoção de equivalência remuneratória entre
Judiciário e Legislativo.

O expediente vai à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.

O SR PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A
Presidência recebeu o Aviso nº 29, de 1999, (nºs 844
e 845/99, na origem), de 31 de agosto último, do
Tribunal de Contas da União, encaminhando o seu
relatório de atividades, referente ao segundo
trimestre de 1999.

O expediente vai à Comissão de Fiscalização e
Controle.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) –
Encerrou-se, sexta-feira última, o prazo para a
apresentação de emendas ao Projeto de Lei da
Câmara nº 24, de 1998, (nº 4.556/94, na Casa de
origem), que dispõe sobre o piso salarial dos médicos
e cirurgiões-dentistas, alterando dispositivo da Lei nº
3.999, de 15 de dezembro de 1961.

Não tendo recebido emendas, a matéria será
incluída em Ordem do Dia oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O
Senhor Presidente da República enviou ao
Congresso Nacional a Medida Provisória nº 1.919,
adotada em 31 de agosto de 1999 e publicada no dia
1º de setembro, que “Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério da Integração Nacional, crédito
extraordinário no valor de R$ 110.000.000,00, para
os fins que especifica.”

De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

Senadores Titulares

SUPLENTES

PFL

Carlos Patrocínio Moreira Mendes
Mozarildo Cavalcanti Romeu Tuma

PMDB

Jader Barbalho José Fogaça
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Romero Jucá Lúdio Coelho

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

Marina Silva Antônio Carlos Valadares

PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PFL

Antônio Geraldo Roland Lavigne
João Ribeiro Cleuber Carneiro

PMDB

Geddel Vieira Lima Milton Monti
Cezar Schirmer Fernando Diniz

PSDB

Aécio Neves Jutahy Junior

PT

José Genoíno Arlindo Chinaglia

PPB

Odelmo Leão Gerson Peres

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a
tramitação da matéria:

Dia  6-9-99 – designação da Comissão Mista

Dia  8-9-99 – instalação da Comissão Mista

Até 6-9-99 – prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até  15-9-99 – prazo final da Comissão Mista

Até   30-9-99 – prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Será
feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.

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

Concedo a palavra ao eminente Senador
Mozarildo Cavalcanti, por cessão do Senador Nabor
Júnior, por vinte minutos.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL –
RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, as
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políticas de desenvolvimento regional ocupam lugar
de destaque nas prioridades dos países
desenvolvidos, preocupados em diminuir as
disparidades existentes entre suas regiões.
Lamentável que o mesmo não ocorra nos países em
desenvolvimento, como o nosso, onde as
desigualdades regionais são tão intensas que
acabam transformando-se numa injustiça profunda e
cruel para com as populações mais pobres.

Os preconceitos existentes impedem o
desenvolvimento global do País, contribuindo para
agravar os problemas sociais, sem que se atinja,
apesar de promessas incontáveis, um
desenvolvimento sustentado.

Desde a Primeira República, quando São Paulo
era o grande exportador cafeeiro e o Rio Grande do
Sul, o produtor de bens para o mercado interno, as
diferenças regionais começaram a se manifestar nas
demais localidades brasileiras, especialmente no
Nordeste, periodicamente castigado pela seca, e no
Norte, ignorado pelas autoridades governamentais.

Do “milagre brasileiro”, acontecido no início da
década de 70, para cá, o Brasil passou por processos
diversos, desde a desaceleração da atividade
produtiva até as crises que atingiram os últimos
governos. Essa situação provocou um retrocesso nas
políticas sociais e de desenvolvimento regional,
deixando algumas regiões do Brasil mais pobres do
que já eram. Mesmo na época em que a economia
brasileira cresceu a taxas aceleradas, a minha região,
o Norte, ficou fora desse crescimento e não foi por ele
beneficiada.

Alguns poucos resultados foram obtidos nos
últimos anos em favor do Norte, do Nordeste e do
Centro-Oeste. Assim, houve um aumento da
localização de grandes empresas de 1970 a 1990 no
Norte de 0,9 para 3%; no Nordeste, de 6,3% para
10,5% e no Centro-Oeste de 1,6% para 2,9%. Muito
pouco se considerarmos que mais de 80% dessas
empresas ainda se concentram nas regiões Sul e
Sudeste. A desconcentração espacial não prejudicou
os grandes conglomerados, que mantiveram o centro
de decisão no local de origem.

O crescimento agropecuário aumentou
consideravelmente de 1970 para cá: a produção de
soja, milho, cana-de-açúcar, trigo, outros produtos e o
efetivo bovino expandiram-se muito, o que não trouxe
reflexos positivos para a região Norte, que continua
estagnada nesses setores. Nessa região houve um
aumento na participação do grupo de bens de
consumo duráveis e de bens de capital no valor total
da transformação industrial, devido, principalmente,
às empresas ligadas à Zona Franca de Manaus.

Alguns incentivos fiscais e financeiros concedidos por
meio da Superintendência de Desenvolvimento da
Amazônia, Sudam, possibilitaram o desenvolvimento
de empreendimentos industriais em algumas
localidades amazônicas.

Cabe dizer que, em 1970, que a região Norte
estava fora da pauta de exportações brasileiras e, em
1990, negociou R$1,7 bilhão, em minérios e produtos
metalúrgicos, praticamente pelo Estado do Pará. Não
é nada vantajoso se levarmos em conta as
exportações feitas pelas outras regiões brasileiras.

Alguns pequenos esforços têm sido feito no
sentido de melhorar a situação dessas regiões, como
o desenvolvido pelo Banco do Nordeste que, no ano
passado, aplicou recursos da ordem de R$3.265
milhões na economia nordestina. Foram beneficiados
mini e pequenos produtores e micro e pequenas
empresas. Os principais financiamentos foram
concedidos à agropecuária, seguida dos setores
industrial, comércio e serviços de infra-estrutura. Os
financiamentos a pequenos e microempreendedores
beneficiaram contingentes populacionais que vivem à
margem do sistema econômico. Dessa forma,
populações do semi-árido e da periferia das cidades
tiveram alguma ajuda.

O Norte, apesar de registrar um pequeno
aumento na participação relativa da população
relativamente ativa (PEA), de 3,6 para 4,2%, entre os
censos de 70/80, ainda continua sendo a região com
mais baixa participação, o que demonstra a miséria
de sua população. Não é de admirar, uma vez que as
estruturas do emprego são profundamente desiguais,
conforme a região do País, acusando diferenças
marcantes de uma para a outra.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, segundo
dados fornecidos por Cadernos do Terceiro Mundo,
do ano passado, cada município brasileiro recebe
R$10,00 per capita para tratar da saúde dos seus
munícipes. É natural, então, que as localidades mais
carentes tenham maiores dificuldades para enfrentar
o problema, pois são nessas localidades que se
encontram os maiores bolsões de pobreza e onde é
maior a incidência de endemias. A dengue, a
tuberculose, a malária (o maior contingente do
mundo), o cólera, a leischmaniose e a hanseníase (o
Brasil, nesse caso, perde apenas para a Índia)
aparecem hoje em muito maior número do que há
alguns anos.

A criação do Sistema Único de Saúde (SUS)
pela Constituição de 1988 foi uma grande conquista
de nossa sociedade. Considerado o sistema mais
democrático de atendimento em saúde, não conseguiu
até hoje ser implantado, exatamente em virtude das

�������� �			 
�
�� � ���
� ����
� ���



desigualdades regionais. Pelo SUS, a saúde é
universal e deveria ser administrada pelo Município,
mas apenas 144 cidades brasileiras, de um total de 5
mil, gerenciam, hoje, a saúde de seus habitantes. A
taxa de defasagem na tabela do SUS é em torno de
80%. A sobrecarga atinge com mais vigor os
Municípios pobres.

Em Porto Alegre, a taxa de mortalidade infantil é
de 10 para cada mil crianças nascidas, enquanto no
Nordeste essa taxa cresce para 40 no primeiro ano de
vida. Em Alagoas e na Paraíba, segundo dados do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
essa taxa chega a 70 mortes por mil crianças. É uma
desigualdade absurda.

Por outro lado, os brasileiros estão sendo
obrigados a participar de planos de saúde privados,
se quiserem qualquer tipo de atendimento no setor.
Há cinco anos, quatro milhões de brasileiros
pagavam planos de saúde. Hoje são 44 milhões que
se utilizam do setor privado. A saúde pública atingiu o
ponto mínimo. Temos 75% dos leitos hospitalares
privados, percentagem igual a dos Estados Unidos,
enquanto a Argentina, país vizinho, tem 40%.
Investimos apenas 4,1% do Produto Interno Bruto em
saúde, contra 13,6% dos Estados Unidos e 4,7% da
Argentina.

Apesar dos clamores da sociedade, o Governo
vem atendendo de forma deficiente a saúde do
brasileiro. A Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira (CPMF) – que de
provisória já virou quase permanente – parecia ser a
solução do problema, mas não beneficiou a saúde e
foi causa para a saída de dois bons Ministros da
Saúde: Adib Jatene e Carlos Albuquerque. A
assunção do Senador José Serra ao Ministério da
Saúde trouxe novas esperanças, mas há muito contra
o que lutar: fraude, desperdício e, sem dúvida, as
desigualdades regionais, que provocam a
proliferação de doenças graves em locais totalmente
desprotegidos.

Dos recursos despendidos pelo SUS, no
período de janeiro a junho do corrente ano, incluindo
pagamentos federais, transferência de alta e média
complexidade e transferências de atenção básica, a
região Norte foi a menos favorecida. Recebeu em
torno de R$275 milhões, enquanto a região Sudeste
recebeu cerca de R$ 2,39 bilhões.

A rede hospitalar do SUS conta atualmente com
507 unidades na região Norte, a mais extensa do
País; 739 na Centro Oeste; 1.142 na Sul; 1.907 na
Sudeste e 2.132 na Nordeste. O atendimento público
no setor odontológico também reflete de forma
intensa as desigualdades regionais. O Ministério da

Saúde diz que cerca de 60% dos procedimentos
odontológicos realizados no País são feitos no
Sudeste.

A região Norte conta com o menor número de
instituições de ensino superior: apenas 40. Quanto
aos estabelecimentos de educação básica, a região
com o menor número é a Centro-Oeste, com 11.134
instituições. O problema institucional agrava-se
quanto mais distante dos grandes centros estiver o
Município. A Amazônia, com sua vasta extensão, tem
sido duramente castigada no setor.

De acordo com o Boletim das Finanças
Estaduais e Municipais do Banco Central, de maio do
corrente ano, as maiores dívidas fundadas pertencem
aos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, e as
menores, ao Amapá e Roraima. O mesmo se repete
nas capitais: São Paulo e Rio de Janeiro são os
maiores devedores, e os menores, Boa Vista e
Palmas, sendo que Macapá nada deve.

O problema de desigualdades regionais
evidencia-se com clareza e tristeza no programa
Financiamento e Empreendimentos (Finem), do
Banco Nacional de Desenvolvimento Social
(BNDES). Para aquisição e leasing de equipamentos
importados são disponibilizados R$7 milhões para
todo o Brasil, exceto para os empreendimentos nas
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, quando o
valor fica reduzido a R$1 milhão.

Sr. Presidente, a grita do Rio Grande do Sul e de
São Paulo quanto à instalação da Ford na Bahia
demonstra bem o preconceito do resto do País contra
o Nordeste. A abertura da montadora trará empregos
diretos e indiretos para uma região esquecida dos
governantes e contribuirá para diminuir as
desigualdades regionais.

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

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL –
RR) – Pois não, Excelência.

O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Senador
Mozarildo Cavalcanti, V. Exª fala sobre as
desigualdades, que tanto atormentam as regiões
Norte e Nordeste do Brasil. Os números trazidos por
V. Exª são freqüentemente aqui manejados pelos
Srs. Senadores, mas poucas vezes de maneira tão
concatenada, tão ordenada como V. Exª o faz
agora. Em verdade, tudo tem sido feito em benefício
do desenvolvimento do Sul e do Centro-Sul do País,
e com resultados positivos – temos de admitir -, mas
não se pode esquecer das outras regiões brasileiras,
que, até territorialmente, são infinitamente superiores.
O que se faz em matéri a de desenvolvimento
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do Amazonas, por exemplo, com a Zona Franca,
ainda hoje é motivo de críticas no Sul do País, como
se aquele Estado não devesse ser desenvolvido,
até para o efeito da integração nacional. O
Amazonas teve sua oportunidade com a Zona
Franca. Os nordestinos queixam-se de que essa
aplicação de R$3 bilhões do Banco do Nordeste, a
que V. Exª se refere, é muito pequena, quase
insignificante, e há uma Sudene desorientada,
desorganizada, o que significa que não existe uma
política efetiva de desenvolvimento da região. O fato
é: ou tomamos uma decisão politicamente clara, que
beneficie essas regiões desfavorecidas – Norte e
Nordeste do Brasil -, ou continuaremos, para o resto
da vida, nessa situação de profunda e injusta
desigualdade. Quero, portanto, cumprimentar V. Exª
pelo tese que levanta nesta tarde – fundamentada
pelos números que apresenta – de que ao Governo
cabe realmente gerir uma política efetiva de
compensação para as regiões pobres do nosso
País.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL –
RR) – Agradeço o aparte de V. Exª, que foi
Governador do Maranhão – Estado importante da
região Nordeste que também faz parte da Amazônia
brasileira -, tem uma experiência longa na vida
pública e conhece há muito tempo a questão sofrida
da desigualdade regional.

Srs. Senadores, o que é importante quando
fazemos este discurso é que nossos companheiros
do Sul e do Sudeste entendam que a concentração
de desenvolvimento em suas regiões também lhes é
prejudicial, na medida em que enseja a migração
dos nortistas, nordestinos e até da população do
Centro-Oeste para o Sul ou Sudeste. Essas
pessoas vão em busca de melhores condições de
vida, seja emprego, estudo ou até aperfeiçoamento
após a formação numa universidade em Belém ou
no Amazonas, por exemplo.

Como falei há poucos dias sobre a questão da
educação, o Governo Federal deveria
desconcentrar até mesmo esse setor, levando, por
exemplo, professores das importantes universidades
do Sul e Sudeste para irem colaborar com as do
Amazonas, Roraima, Amapá, enfim, com toda a
região Norte e Nordeste, de forma periódica, não
permanente, mas estimulando, por meio da
educação, a desconcentração do desenvolvimento.

Sr. Presidente, no momento em que o
Governo cria um Ministério do Desenvolvimento e
da Integração Nacional, precisamos efetivamente
buscar os mecanismos para fazermos um

desenvolvimento mais harmônico, para que o Brasil
deixe de olhar somente o litoral e veja os fatos
graves que estão ocorrendo na Colômbia, no Peru,
na Bolívia, na Venezuela, sem ficar alheio ao que
ocorre na nossa Amazônia.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) –
Permite-me V. Exª um aparte?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL –
RR) – Ouço V. Exª com prazer.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Senador
Mozarildo Cavalcanti, o seu pronunciamento é da
maior importância, assim como o aparte do Senador
Edison Lobão. V. Exª começou referindo-se à
Primeira República. Salientou que, durante muito
tempo, o Brasil tinha São Paulo produzindo café
para exportação e o Rio Grande do Sul produzindo
produtos primários para a alimentação interna. Na
verdade, durante muito tempo, o Rio Grande do Sul
foi considerado o celeiro do Brasil. Em 1930,
quando o Rio Grande do Sul fez a Revolução de 30,
terminou com a dupla “café-com-leite” – Minas e
São Paulo –, que governava o Brasil e Getúlio
Vargas foi para o poder. Nessa época, São Paulo
significava 16% do Produto Interno Bruto do Brasil;
e o Rio Grande do Sul representava 12%, estando
em segundo lugar. Terminada a revolução, Getúlio
Vargas foi para o poder. De 1930 a 1945, o Dr.
Getúlio deu força ao desenvolvimento de São Paulo.
Em sua carta-testamento, de 1964, Dr. Getúlio
Vargas fala da sua luta pela valorização do café,
nosso principal produto de exportação, e contra as
forças estrangeiras que queriam desmoralizar seu
preço. Durante todo esse período em que os
gaúchos estiveram no poder – e também metade
dos Ministros eram gaúchos –, São Paulo
transformou-se na potência do Brasil, e o Rio
Grande do Sul ficou estacionado. Depois, veio o
movimento de 1964 e o governo de praticamente
quatro gaúchos – Costa e Silva, Geisel, Médici e
Figueiredo, que não era gaúcho, mas filho de militar
que fez toda a carreira no Rio Grande do Sul. Ele,
quando jovem, estudou durante toda a vida militar
no Rio Grande do Sul e, formado militar, o General
Figueiredo passou a vida inteira no Rio Grande
do Sul. Por isso, ele era mais gaúcho até que
os outros. Em todo esse período, São Paulo
ascendeu, e o Rio Grande do Sul continuou
estacionado. Não se pode confundir São Paulo
com todo o Brasil. Hoje, há um
superaquecimento de São Paulo. O Paraná e
Minas estão-se desenvolvendo. Mas nós, do Rio
Grande do Sul, estamos vivendo horas difíceis. O
que produzimos, ao longo da vida , n u n c a
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f o i valorizado, sempre foi taxado. Os Planos
Cruzado e Real taxaram a alimentação. Agora, com
o Mercosul, a importação de carnes e trigos
argentinos acontece à vontade. Chegamos a
produzir seis milhões de toneladas de trigo no Brasil
e importar uma. Hoje, produzimos uma tonelada e
importamos sete. Concordo com V. Exª quando diz
que o Estado de São Paulo é o que deve mais, o
que aplicou mais. A Prefeitura de São Paulo é a que
aplicou mais, que gastou mais e que deve mais, e
as Prefeituras da Região de V. Exª e das capitais
pequenas praticamente não aplicaram nada. Algo
deve ser feito! Perdoem-me o que vou dizer, mas a
classe política do Norte e do Nordeste deve
reunir-se e estabelecer uma fórmula diferente de
buscar esse desenvolvimento. Não sinto que há
busca de uma fórmula para ser apresentada ao
Governo Federal. Os políticos do Norte e do
Nordeste têm grandes famílias, grandes lideranças,
grandes chefias e defendem interesses, mas não
defendem uma política distributiva de justiça social.
São grandes famílias, com grandes proprietários de
terra, mas, na verdade, seus Estados não
participam do crescimento com justiça social.
Poucas verbas vão para o Nordeste, embora
deveriam ser infinitamente maiores, mas nenhum
ilustre Deputado Federal do PFL assume que
construiu poços de irrigação artificial, artesianos,
com dinheiro público, nas suas fazendas. Ele disse:
“As obras têm de ser feitas, e as fazendas são de
alguém. Não se pode fazer poços nas ruas ou nas
estradas”. Naquela região, não há pequeno,
somente grande proprietário. Nós, do Sul – Rio
Grande do Sul –, e os políticos do Norte e do
Nordeste deveríamos analisar essa questão.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL –
RR) – Agradeço o aparte de V. Exª e, com muito
prazer, incorporo-o ao meu pronunciamento,
principalmente considerando a situação atual de V.
Exª como pré-candidato a Presidente da República,
um homem que já governou o Rio Grande do Sul e
que tem uma visão muito estratégica deste País.

Sr. Presidente, na verdade, ações
equivocadas ou mesmo alguma corrupção praticada
por alguém, algum político do Nordeste, não é
privilégio da Região Nordeste. Há tantos exemplos.
Agora mesmo a Câmara Municipal de São Paulo
demonstra para o Brasil o que não se deve fazer em
política. Nós, brasileiros, devemos nos unir numa
visão estratégica melhor, mais moderna, mais atual,
no sentido de beneficiar aqueles mais pobres e
evitar não apenas o êxodo rural para as capitais
mas também a migração das Regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste para principalmente o eixo

Rio-São Paulo. A Bancada da Amazônia, aliás, está
muito articulada, pretendendo consolidar uma frente
parlamentar no Senado Federal que servirá para
que possamos não apenas cobrar, mas apresentar
ao Governo Federal idéias que sabemos e sentimos
de nossas Regiões.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil
sente falta de uma política de desenvolvimento que
considere as diferenças regionais, pois só assim
atingiremos a redução da pobreza e das
desigualdades. Infelizmente, temos de lembrar que
os Governos militares, que tantos males dizem ter
causado ao País, foram mais sensíveis a essas
diferenças. Durante a sua vigência, instalou-se o
Pólo Petroquímico de Camaçari, na Bahia, em 1978,
e o Governador Rondon Pacheco conseguiu, no
início da década de 70, atrair para Betim, em Minas
Gerais, a fábrica da Fiat, quebrando o tabu de que
tais indústrias só prosperavam em São Paulo.

Por essas razões, espero maior sensibilidade
de nossos governantes no estabelecimento de uma
política de desenvolvimento regional que venha
reparar as injustiças até hoje praticadas contra
brasileiros que vivem em regiões abandonadas,
garantindo inclusive a sobrevivência daquelas
fronteiras até hoje.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) –
Concedo a palavra ao Senador Casildo Maldaner.
(Pausa.)

Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon,
por vinte minutos.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores,
estamos vivendo 48 horas muito importantes na
política brasileira. O Presidente da República
marcou reunião do seu Ministério para quarta-feira,
8 de setembro.

Apelo ao Presidente da República para que,
antes daquela data, escolha um novo Ministro para
o cargo vago. Rezo a Deus para que inspire Sua
Excelência na escolha desse Ministro. Talvez,
desde o primeiro mandato, não tenha sido tão
importante para o Senhor Fernando Henrique
Cardoso a escolha de um Ministro como essa que
fará agora. Houve uma crise, que foi superada. O
Presidente agiu com a maior competência e agora
terá de escolher o nome de um novo Ministro.

Na minha opinião, é artificial o debate que
havia entre o Sr. Malan e o Sr. Clóvis.
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Pode-se imaginar um país como o Brasil, que,
depois de tanto tempo – desde a guerra, quando
veio a inflação –, teve um pequeno período com
estabilidade, que foi o do Cruzado I, e nunca teve
um plano de estabilidade que levasse à falta da
inflação por tanto tempo, como o Plano Real! É
evidente que qualquer projeto para o futuro tem que
dar importância para a estabilidade. O Sr. Malan, o
Sr. Presidente do Banco Central ou quem disser
isso não estará dizendo nada de novo. Será que
alguém quer voltar a uma inflação maluca como a
que tivemos? É evidente que a estabilidade é
importante. Então, está certo o Sr. Malan. O Dr.
Clóvis embarcou nessa barca do desenvolvimento
agora, há 20 dias atrás. Durante todo o tempo em
que foi Chefe da Casa Civil, o que havia era uma
mágoa, uma queixa generalizada de que ele cortava
os projetos. Ficavam em sua gaveta os projetos dos
Ministros que queriam fazer alguma coisa.

No entanto, ele está certo, quando diz que o
Brasil tem que crescer, desenvolver – já diziam
Ministros anteriores, gente do Governo; já dizia o
PSDB. É claro que sim! O Brasil tem que
desenvolver, crescer gradativamente e cuidar da
estabilidade; precisa ser estável, buscando o
desenvolvimento. É óbvio! E qual é a graduação
desse crescimento? Isso não é para mim, mas para
o Presidente, para a sua equipe. Quando
cresceremos um pouco mais? Creio que, hoje, o
Presidente poderia dar uma chance ao
desenvolvimento da agricultura. Ele fala que o País
vai produzir milhões de toneladas, mas poderia dar
uma chance para uma agricultura que está em
estado pré-falimentar. Esse desenvolvimento
deveria ser feito sob controle; ele deveria medir as
áreas a serem desenvolvidas, determinar aquelas a
que dará mais chances de crescimento e em qual
proporção. Por isso, é importante o nome que será
objeto da escolha.

A manchete “Novo Ministro terá que seguir
Malan”, do Correio Braziliense, é muito ruim. Por
que terá de ser alguém que pense como Pedro
Malan? Por quê? Creio que será muito bom que o
próximo Ministro busque mais o desenvolvimento,
mas com lógica, com respeito, com debate.

Quero fazer justiça ao ex-Presidente José
Sarney, de quem fui Ministro, pois S. Exª realizava
os dois objetivos. De um lado, estava Francisco
Dornelles, Ministro da Fazenda, arrojado, falante; do
outro, João Sayad, que fazia a disputa. Saiu
Dornelles. Funaro era Ministro da Fazenda,
continuava Sayad como Ministro do Planejamento, e
Sarney confrontava os dois; o Ministro da Fazenda

queria crescer, desenvolver, expandir, e Sayad, com
medo, assustado, dizia que não era assim, que era
preciso ir devagar. O árbitro era o Presidente
Sarney; eles faziam isso com o Presidente e não
pelos jornais. Reparem se, alguma vez, no Governo
Sarney, Sayad criticou abertamente ou humilhou
Funaro ou Dornelles. Isso não acontecia; o debate
era interno.

O erro do discurso de Clóvis não é de
conteúdo. Quando ele diz que precisa haver mais
desenvolvimento, eu concordo. Aliás, na CPI do
Sistema Financeiro, disse ao Sr. Chico Lopes que,
durante toda a briga, eu estava do seu lado; que,
quando afirmava que era necessário crescer,
desenvolver, eu também concordava. E perguntei
como ele se sentia como responsável pelo Brasil,
quando, levando o tempo que levou para
desvalorizar o Real, perdeu cerca de US$50 bilhões.
Isto eu sei, mas é a maneira de fazer. Não tivesse o
Sr. Clóvis chamado o outro de covarde... Na
verdade, não chamou Malan de covarde, mas
Fernando Henrique, o Presidente da República,
porque Sua Excelência é que manda, dita as
normas. Clóvis se exasperou, errou, equivocou-se.
Mas há uma diferença muito grande em escolher um
Ministro do Desenvolvimento que tenha de seguir
Malan.

Penso que o Presidente da República vive o
momento mais importante na escolha de um
Ministro de seu Governo. É um momento tão
importante quanto o que viveu o ex-Presidente
Itamar, quando escolheu o próprio Fernando
Henrique. Muita gente ficou boquiaberta: Fernando
Henrique nem sequer estava aqui; estava no Japão.
O Dr. Eliseu Resende veio a esta Casa para
responder a um debate e se saiu muito bem;
tratava-se de uma crítica da Veja, inventando uma
série de coisas. S. Exª explicou tudo, ponto por ponto
e teve o aplauso do Senado. Contudo, na
segunda-feira seguinte, a revista Veja veio com mais
capa e mais reportagem, trazendo outra série de
questões — aliás, muito mais fracas e fáceis de serem
respondidas.

Então, quando discutíamos no Gabinete –
Itamar, Eliseu e eu –, o Sr. Eliseu resolveu sair do
Governo, com a seguinte tese: “Eu sei que fui bem;
sei que isso é bobagem, mas não posso continuar no
Ministério da Fazenda, pois tenho de dar credibilidade
e confiança ao Governo, enquanto tenho de dizer,
permanentemente, que sou sério”. E ele teve a
grandeza de sair; pareceu-me que estava certo.

O Sr. Fernando Henrique não estava aqui
quando saiu o Sr. Eliseu, tampouco quando foi es-
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colhido; foi um gesto do Presidente Itamar. O Sr.
Fernando Henrique é um sociólogo, um homem de
ciência, mas não é economista e chegou ao Brasil
como Ministro da Fazenda. Tão importante quanto
essa escolha é a que o Presidente Fernando
Henrique vai fazer do novo Ministro do
Desenvolvimento. Ele tem que meditar, pensar. A
sua opção tem que ser tal, que, no Rio Grande do
Norte, no Maranhão, no Rio Grande do Sul, quando
divulgar o nome, vão dizer: “Este era o cara. Que
baita cara! É um grande cara!” O escolhido deve ter
credibilidade, ser uma personalidade de referência,
neste País que não tem referência. Olhando-se para
os economistas, os intelectuais, os juristas, os
homens de rádio e televisão, os políticos,
constata-se que, na verdade, não há
nomes-referência. O Presidente Fernando Henrique
tem de escolher um homem desse gabarito, que
tenha condições de conversar com o Sr. Pedro
Malan e convencê-lo: “S. Ex.ª tem razão: o negócio
é a estabilidade, mas entenda que queremos
crescer um pouco. Não podemos ficar estacionados.
Não podemos ter recessão. Não podemos ter fome.
Não podemos ter desemprego”. O novo Ministro tem
de dizer-lhe isso; tem de promover intermediação,
ser um aliado do Presidente, junto ao Sr. Pedro
Malan, ao PSDB e aos outros Ministros. Este é o
nome que o Sr. Fernando Henrique tem de
escolher: não uma pessoa que vai seguir o Sr.
Pedro Malan ou ser contrário a ele, mas um aliado
do Presidente da República nessa conduta.

Não agiu bem o meu querido amigo Antonio
Carlos Magalhães, com esta manchete: “ACM dá
prazo para Malan mudar política econômica”. Tem
90 dias, se não der, cai”. Foi infeliz o Presidente do
Senado, cá entre nós isso não é manchete de
amigo nem de aliado. Essa é uma manchete muito
ruim. O Sr. Antonio Carlos poderia telefonar para o
Fernando Henrique, são amigos íntimos, e dizer: “Ô,
Fernando...” Penso que a notícia está certa, estou
falando da manchete. As pessoas têm me
procurado e dito que agora o Malan é um herói,
agora o Malan está acima do bem e do mal; tem
gente que até diz que agora o Fernando Henrique é
refém do Malan. Essa notícia é correta, só que o
meu amigo Antonio Carlos não precisava colocar no
jornal. Pega o telefone, liga para ele e diz: “Olha,
Fernando, quero te dizer que o Malan está
fortalecido, derrubou mais um. Mas alguma coisa
tem que acontecer, senão, daqui a 90 dias, vai ser
cobrado. Não será cobrado do Malan, será cobrado
do Fernando Henrique”. Como penso que está
correto, a infelicidade foi colocar no jornal e não
telefonar para o Presidente...

Claro que nós, políticos, sempre gostamos de
uma manchete, mas o Dr. ACM não precisa porque
está aparecendo exageradamente, tem que recuar
um pouco das manchetes. Tenho que fazer justiça,
não é S. Exª, aonde ele vai há 100 jornalistas atrás
dele, há muito tempo eu não via nada igual. Mas
isso é verdade, na minha opinião o Sr. Fernando
Henrique deve meditar também sobre isso aqui. O
Sr. Antonio Carlos, o PSDB e não sei mais quem
daqui a 90 dias vão querer resultados; e vão querer,
novamente, a cabeça de Malan. Por isso, o novo
Ministro – e não tem que ser um homem da
confiança do Malan, nem ligado a ele – tem que ser
um grande nome de confiança do Presidente da
República. Não, um amigo! Amigo, Sua Excelência
já o teve: o Clóvis. O Dr. Fernando Henrique tem
que entender que o melhor ministro nem sempre é o
melhor amigo. Há momentos para tudo: no dia dos
amigos, chama-se para casa o melhor amigo; mas,
no dia do Governo, escolhe-se quem for o mais
capaz.

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

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

O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Não li
ainda o Estado de S.Paulo, mas V. Exª já o leu por
nós. Contudo, li O Globo. Neste, registra-se,
também, uma declaração do Senador Antonio
Carlos Magalhães que, no lugar de 90 dias, fala em
180 dias. Portanto, o dobro. Também não fala em
saída do Ministro. Diz que S. Exª ganhou prestígio
nesse episódio e que o perderá se, em 180 dias, ou
seja, 6 meses, não fizer o País crescer e não mudar
a situação em que está hoje. É uma manifestação
inteiramente diferente da que se encontra no
Estado de S.Paulo.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – O
Presidente do Senado, Antonio Carlos Magalhães,
elogiou ontem a manifestação de autoridade do
Presidente Fernando Henrique Cardoso ao demitir o
ex-Ministro Clóvis Carvalho. Mas, fez um alerta ao
Ministro da Fazenda, Pedro Malan, que se saiu
fortalecido do episódio: seu cargo também estará
ameaçado se não houver flexibilização da política
econômica em três ou quatro meses.

O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) –
Exatamente. Eu não estou a contestar o que V. Exª
disse; digo que O Globo registra uma posição
inteiramente diferente. Deixe-me concluir o aparte a
V. Exª.
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Já lhe
darei o aparte, apenas responderei que eu não
estou criticando nem divergindo do Senador Antonio
Carlos Magalhães. Em tese, eu disse que ele teria
feito melhor se telefonasse para o Fernando
Henrique. Mas com o que ele está dizendo aqui eu
concordo. Acho que é por aí mesmo, ele está certo.

O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Bem, um
pouco antes, V. Exª dizia que precisamos agora de
um Ministro, um nome, uma referência, e que não
há esse nome. Olhe, Senador Pedro Simon, não
tenho a força de V. Exª. V. Exª demitiu um Ministro;
eu gostaria de nomear um Ministro. Se eu pudesse
nomear, daria dois nomes ao Presidente da
República: o Delfim Netto, que é uma referência, e o
Sr. Affonso Celso Pastore, outra referência. Existem
dezenas de outros nomes semelhantes. Mas eu,
repito, não tenho a força de V. Exª. Portanto,
nenhum dos dois vai ser nomeado.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Olha,
eu vou ser muito sincero. A imprensa me procura
desde sexta-feira, me pedindo para dar um palpite.
A resposta que eu dou é a seguinte: eu nem penso,
para não queimar. Pode ter uma telepatia, eu
pensar no fulano, e, por telepatia, o negócio... Eu
nem penso, sinceramente, porque eu acho que isso
tem que ser..., acho, inclusive, que a imprensa está
correta, não se pode fugir da imprensa, ela está
fazendo o que é a missão dela, mas não é bom o
Fernando Henrique, que já tem seis nomes, é o
Fulano, é o Beltrano etc. Eu repito que tem que ser
um nome que ele indique e que o Brasil aceite; tem
que ser um nome que vai fazer a ligação do Malan,
da política de desenvolvimento com a política de
estabilidade. Porque, a partir de quarta-feira, o
Governo começa a governar.

Espero que o Sr. Fernando Henrique tenha
essa sorte. Eu confio em que o Presidente da
República tenha essa sorte. Cá entre nós, sabemos
que o plano do Governo no fundo é um plano de
intenção. Um trilhão e cem bilhões! Mas o que é um
trilhão e cem bilhões? É o dinheiro da União,
correto; é o dinheiro dos Estados, que eles vão
gastar como quiser; é o dinheiro dos Municípios,
cujo gasto é imprevisível; é o dinheiro de terceiros,
do setor privado. E o próprio Governo entende que
vai depender da vinda ou não de uma crise como a
que está aí. Prevê 8,5 milhões de novas empresas.
Graças a Deus! Claro que sabemos que é quase
impossível esse número, mas se for cinco já é muito
bom, mas temos que rezar para que seja o maior
possível. Prevê um crescimento do Produto Interno

de 4,5% o ano que vem, de 5% a 6% nos outros
dois anos. É o caminho certo para o Brasil, é aí que
temos que ir.

Desculpe-me a Oposição, mas dizer que não
vai dar certo, parece torcer para que não dê certo,
não é correto, não é correto. Acho que nós temos
que torcer para que dê certo.

Nobres Senadores, ouvi o discurso do querido
Senador do Pará que saiu daí agora, e acho que o
que devia se fazer nessas metas de
desenvolvimento era qualidade do desenvolvimento,
era diminuir os desníveis regionais. Eu nunca me
esqueço, nunca me esqueço. Eu votei no Lula, não
votei no Collor. Era Governador e subi no palanque
com ele. O Collor congelou aquele dinheiro todo e
fez aquele ato que todo mundo achou uma loucura.
Fidel Castro, quando esteve aqui na posse do
Collor, perguntava se ele tinha congelado o dinheiro
do cidadão. E dizia que nem ele tinha feito isso em
Cuba quando assumiu. Aí o Collor foi para a
televisão: “Congelei sim. Esse é um País em que
ninguém mais trabalhava, em que ninguém mais
queria trabalhar, produzir, porque todo mundo
queria colocar dinheiro a juros. Ninguém vai
produzir. Congelei e, agora, vamos estabelecer
como é que vai ser o desenvolvimento”. Nunca me
esqueço disso, isso nunca saiu da minha cabeça.
Ele dizia: “Vou abrir uma torneirinha ali na produção
agrícola para produzir alimento de que o Brasil
precisa. Eu vou abrir uma torneirinha ali na moradia
para que se tenham as moradias necessárias”. Não
fez nada ele, mas os discursos dele eram corretos.

O que o Sr. Fernando Henrique deve fazer
agora, nessa crise entre desenvolvimento e
estabilidade, em que a estabilidade é necessária e
tem que se dar passos graduais no sentido do
desenvolvimento, é selecionar o desenvolvimento.
Este País tem 30 milhões que passam fome. Vamos
produzir alimentos, vamos dar força à produção de
alimentos. Este País tem o Nordeste, que precisa se
desenvolver, sim. Vamos fazer uma irrigação
planejada, não como a da Alemanha, a dos Estados
Unidos e a de Israel, que gastam U$8 mil por
hectare – é o que se gasta na Bahia e em
Pernambuco para fazer irrigação. Vamos fazer
como a Índia, que gasta U$400 por hectare. A
irrigação na Índia é artesanal, eles não põem a
mão-de-obra para fora. Em Petrolina, não precisa de
mão-de-obra, porque basta apertar um botão e tudo
funciona. Na Índia, é tudo feito quase que
manualmente, mas dá emprego para milhares
de pessoas, distribui o desenvolvimento com
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justiça social. O Presidente da República deveria
estabelecer onde haverá desenvolvimento, onde
haverá progresso com o nosso dinheiro.

Penso, Senhor Presidente Fernando Henrique
Cardoso, que Vossa Excelência vive o seu momento
mais importante. Reparem que o seu antecessor, o
Sr. Itamar Franco, na hora decisiva, teve
competência ao escolher Fernando Henrique.
Deixou a Nação boquiaberta; escolheu um
sociólogo, um homem que já havia sido cassado,
sem ligação nenhuma com qualquer classe
econômica; e deu certo.

O Sr. Fernando Henrique Cardoso tem de
entender que não é o único emissário de Deus. Ele
é gênio, fala várias línguas. Acho impossível
conseguir alguém da capacidade fantástica do Sr.
Fernando Henrique, mas deve haver alguém
semelhante, com pelo menos 50% dessa
capacidade. O Presidente tem de escolher pessoas
assim e não alguém para ser contra o Malan;
também não pode escolher alguém para estar de
cabeça baixa para o Sr. Malan, alguém que sempre
diga: Amém! Amém!. Isso seria ridículo. É preciso
escolher alguém que faça o papel de ligação entre o
Sr. Malan e o Presidente da República, entre o
Governo e a sociedade. Alguém para fazer esta
seleção: vamos crescer, sim; mas onde, como e
quando? É esse o homem que o Presidente tem de
escolher.

Temos de dar força ao Presidente e torcer
para que esse plano dê certo, porque, ao dar certo,
debateremos juntos daqui a quatro anos – PSDB,
PFL, PT, PDT, cada um com o seu candidato. No
entanto, se o plano der errado, não saberemos o
que fazer. Já imaginaram a campanha fantástica
que teremos daqui a quatro anos, se, na verdade,
forem aplicados R$1,1 trilhão; se houver um
crescimento do Produto Interno Bruto da ordem não
de 6%, mas de 35 ou 4%; se, na verdade – e não
digo que tenhamos oito milhões de novos empregos
–, gerarmos cinco milhões? Faremos o debate da
campanha política em um outro patamar, no de um
Brasil que encontrou seu caminho e que está
marchando por ele. Caso contrário, se fracassar o
Sr. Fernando Henrique e se fracassar o seu plano,
não sei qual será o debate político.

Por isso, dirijo-me daqui ao Senhor Presidente
e, humildemente, rezo a Deus para que ilumine Sua
Excelência. O grande momento desses cinco anos e
meio de seu Governo é agora. O nome que escolher
e a determinação que der sobre como será o seu
relacionamento com o Ministro Pedro Malan, e dos

dois com o seu Ministério, estabelecerá o caminho
que seu Governo vai trilhar.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Pedro
Simon, o Sr. Geraldo Melo, 1º
Vice-Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr.
Mozarildo Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Com a palavra o Senador Geraldo Melo, por vinte
minutos.

O SR. GERALDO MELO (PSDB – RN.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores,
talvez até seja de surpreender que um Senador do
PSDB, na presente altura dos acontecimentos no
cenário político do País, ocupe a tribuna exatamente
para falar sobre a aparente crise, o aparente dilema
entre desenvolvimento e estabilidade, com todos os
seus componentes de excitação e de tensão política
que se explicitaram tão claramente nos últimos dias.
Embora, como era natural, numa segunda-feira
como esta, esteja vazio o salão, não está vazio o
País; não estamos vazios de problemas nem de
preocupações, de forma que o nosso papel e nosso
dever é o de continuar discutindo as questões
essenciais do povo.

Ouvi atentamente o discurso do Senador
Pedro Simon hoje, como ouvi no final da semana
passada, um sendo o segundo capítulo do primeiro.
Acredito, porque conheço S. Exª tanto e há tanto
tempo, na firmeza, na retidão das suas nobres
preocupações com o Brasil, e, de certa forma,
emociona-me, como seu amigo de tanto tempo,
vê-lo, com todo esse vigor, aplicar sua inteligência e
sua experiência a serviço do País, principalmente
nos momentos mais difíceis.

Penso, Senador Pedro Simon, que talvez
tenhamos nos enredado numa crise que foi muito
mais uma crise de atitude do que uma crise real que
tivesse alguma coisa a ver com os problemas
econômicos que representam hoje o desafio do
Governo e a inquietação diária dos nossos
concidadãos.

Estamos procurando, com a seriedade e a
obstinação reconhecidas por todos e proclamadas
por V. Exª, tanto no seu discurso passado quanto no
de hoje, caminhos construtivos e sólidos para garantir
o nosso futuro, enfrentando as dificuldades, as
turbulências, por que todas as sociedades do mundo
passam em todas as fases do seu desenvovi-
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mento. Se o desenvolvimento fosse a abolição dos
problemas, não haveria dificuldades na economia
nem problemas sociais em países como os Estados
Unidos, a Alemanha, a França, o Japão ou a
Inglaterra. Todos eles têm, cada um ao seu tempo,
cada um no quadrante de história que esteja
vivendo, seus problemas, desafios e dificuldades.
Temos os nossos. Compete-nos lidar com eles.

A geração atual de homens públicos, digamos
assim, de estadistas deste País tem a
responsabilidade de lidar, competente e
responsavelmente, com os problemas de hoje.

Penso que precisamos reconhecer a
necessidade de evitar que se definam paradigmas
rígidos a serem procurados. Cada país tem a sua
própria personalidade, a sua história, a sua cultura,
o seu povo, os seus recursos naturais e as suas
possibilidades. Embora haja referências a buscar,
não poder existir um paradigma padrão.

Senador Pedro Simon, V. Exª mesmo acaba
de fazer referência à Índia, que, sem dúvida, é um
país de onde podemos recolher muitas lições
importantes, uma das quais é a de como
seguramente precisamos evitar que aconteçam no
nosso País muitos fatos que ocorreram e se
eternizaram lá.

Afirma-se muito que o Brasil é o País com a
pior distribuição de renda do planeta, mas nunca é
tarde lembrarmos que a palavra “marajá”, que
possui um significado tão nítido dentro do linguajar
do nosso quotidiano, vem da Índia e se refere a uma
categoria de pessoas privilegiadas, posicionadas
acima da pirâmide social, em um país dividido em
castas, que estabelecem hierarquias quase naturais
dentro da sociedade, como se alguma divindade
tivesse traçado um destino, um carma para aquele
povo, que tinha que ser hierarquizado, dividido em
estratos que não se comunicam, em que a
ascensão social é quase impossível.

A Índia é um país que tem muito a ensinar de
bom, mas possui apenas um terço do tamanho do
Brasil e, dentro desse território – um terço do nosso
–, não vivem os 160 milhões que vivem aqui, mas
um bilhão de indianos. Entre eles, 50 milhões, ou
seja, praticamente o equivalente ao número de
brasileiros estatisticamente considerados na linha
de pobreza ou abaixo dela, nasceram na rua. Suas
mães deram à luz na rua. Vivem, viverão e morrerão
sem jamais terem tido a oportunidade de dormir
uma única noite ao abrigo de um telhado.
Infelizmente, há uma miséria imensa em nosso
País, e o fato de haver situações piores não nos

deve servir de consolo. Muito ao contrário, deve nos
servir de alerta, a fim de evitar que um dia ocorra o
mesmo no Brasil. No Egito, por exemplo, Senador
Edison Lobão, vemos o drama em que vivem
multidões apenas na área metropolitana da cidade
do Cairo, onde 350 mil famílias, aproximadamente,
fizeram suas residências nos túmulos dos
cemitérios, ao ponto de o Governo egípcio ter sido
obrigado a instalar água e luz nos túmulos para
servir a essa população. Isso não é um consolo. É
uma advertência. É um perigo.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) –
Permite-me V. Exª um aparte, nobre Senador
Geraldo Melo?

O SR. GERALDO MELO (PSDB – RN) – Pois
não, nobre Senador Pedro Simon.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Senador
Geraldo Melo, concordo 100% com seu
pronunciamento. A referência que fiz à Índia é uma
outra referência.

O SR. GERALDO MELO (PSDB – RN) –
Entendi bem, Senador.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Fui
Ministro da Agricultura quando o Presidente José
Sarney lançou um plano de irrigação, mediante o
qual pretendia irrigar em seu governo dois milhões
de hectares. Fui à Índia observar o plano de
irrigação feito para um país muito pobre. A irrigação
é artesanal, com pipas, mas utiliza a mão-de-obra
de uma infinidade de pessoas. O plano de irrigação
do Brasil só serve a alguns abastados do Nordeste,
devido às grandes extensões. Gasta-se US$500 por
hectare lá, e aqui, US$8 mil por hectare, porque
copiamos os planos de Israel, da Alemanha e dos
Estados Unidos, feitos para gente rica, que tem
muito dinheiro. Então, o que estou dizendo é que
podíamos fazer um plano de irrigação de país
pobre, para gente pobre, e que não expulse o
trabalhador. Porque a irrigação no Brasil, onde é
aplicada, expulsa o trabalhador, manda-o embora,
porque dele não necessita. É só apertar um botão,
está tudo ali. O meu argumento é que se irrigue
muito mais e se atenda a toda uma sociedade.

O SR. GERALDO MELO (PSDB – RN) –
Longe de mim, Senador Pedro Simon, haver
interpretado equivocadamente as suas palavras. V.
Exª, de certa forma, ao referir-se à Índia, fez com
que eu me lembrasse de que não podemos ter um
paradigma fixo, somente isso. Concordo com V. Exª e
me encantam as soluções em que se tenha elevada
densidade de mão-de-obra na organização da produção.
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Penso até que a tecnologia moderna chegou a um
ponto de tamanha capacidade que ela poderia nos
ajudar – a nós que temos preocupações sociais – a
encontrar soluções tecnologicamente avançadas,
altamente eficientes, utilizando intensamente
mão-de-obra. Isso não seria uma proeza tão difícil
de realizar com o nível de conhecimento de que se
dispõe hoje. Quis apenas dizer que a Índia, como os
Estados Unidos, são dois exemplos a olhar, a
conhecer, a apreciar, mas não exatamente modelos
para serem perseguidos.

No caso da agricultura, por exemplo, há
soluções que nós mesmos temos generalizado em
relação ao Brasil. E eu deixaria aqui de passagem –
porque não quero sair do tema que me trouxe à
tribuna – uma única observação: creio que não há
mais ninguém neste País que não reconheça a
importância, a oportunidade, a necessidade
econômica, social e histórica de se fazer a reforma
agrária no Brasil. Todavia, a generalização que se
faz a respeito, por exemplo, do tamanho da
propriedade é de um primarismo gigantesco. Porque
uma questão é o tipo de propriedade que se deve
ter, por exemplo, no semi-árido nordestino, onde 50
hectares provavelmente não ofereçam, somadas
todas as áreas agricultáveis daqueles 50 hectares, o
equivalente a 10 hectares. Outra questão é uma
área de terra no Maranhão. E muito mais ainda, no
Brasil, que, diferentemente da Índia, que apenas no
norte tem fronteiras mediterrâneas e uma
extensíssima costa, tanto a leste quanto a oeste
servida por mar e, portanto, com a possibilidade de
ter portos e escoar sua produção; diferente do Brasil
que, no oeste e no centro-oeste, ou se produz para
o autoconsumo ou havemos de reconhecer que o
tamanho mínimo econômico de uma propriedade é
diferente daquele que se generaliza. Porque não se
pode, numa propriedade de 20 hectares, produzir
economicamente, se o produto destinado ao
mercado tem que percorrer cerca de três mil
quilômetros para chegar a um porto. Não é com 20
ou 30 hectares que se vai tornar viável uma unidade
de produção. Refiro-me à necessidade de
adotarmos soluções corretas para cada problema.

Sr. Presidente, tivemos muito mais uma crise
de atitude do que uma crise na economia. Surgiu
recentemente, e com muita força no meu Partido, a
tese de que devemos optar. A verdade é essa.
Alguns mais gentilmente têm dito a mesma coisa,
uns de forma mais explícita, outros até com uma
certa infelicidade verbal, como foi o caso do Ministro
Clóvis Carvalho, quando afirmou que a timidez era
sinônimo de covardia. Na verdade, S. Exª se referia

ao fato de que estamos querendo promover o
desenvolvimento preservando a estabilidade.

Senador Pedro Simon, considero-me
insuspeito para falar sobre esse assunto e para
defender a estabilidade, porque os poucos
instrumentos de que disponho intelectualmente para
falar sobre assuntos econômicos recolhi em um
passado que já ficou muito distante, em lugares
onde o desenvolvimento era visto quase como uma
religião. Venho da escola de Raul Prebisch, de
Jorge Ahumada. Fui aluno de Júlio Melnick, de
Annibal Pinto Santa Cruz, de Oswaldo Sunkel, de
Javier Marques. Nenhum desses pensava que fosse
mais importante apresentar no fim do mês uma taxa
de inflação modesta, moderada ou um zero sobre a
inflação, do que tornar farta a mesa dos nossos
concidadãos. Todos acreditavam, como eu, que o
desenvolvimento é o grande objetivo de todo
esforço econômico.

Na realidade, quando cuidamos de manter a
inflação controlada, de manter a estabilidade,
estamos administrando os instrumentos de que a
economia se serve para funcionar. A economia, de
fato, nada mais é do que o esforço organizado feito
pela sociedade para colocar à disposição das
pessoas aqueles bens, aqueles serviços de que
cada um necessita. Aquela pasta de dentes precisa
estar no banheiro de manhã, e alguém precisa
vendê-la perto da nossa casa para que possamos
comprá-la e levá-la para casa.

A atividade econômica destina-se a produzir
os bens de que necessitamos, o café que
consumimos, o arroz, a carne, o feijão, o leite. Se
temos isso suficientemente disponível, oferecido a
todos, temos uma economia em boa situação; se
temos fome, desemprego e todo o cenário
recessivo, então a nossa economia precisa ser
cuidada.

O confronto, entretanto, entre os chamados
desenvolvimentistas e os que alguns chamam hoje
de economistas de estabilidade, o confronto entre
os gastadores e os sovinas, entre aqueles e os
poupadores, só existe na discussão de um único
problema: de onde se tiram os recursos para
custear o desenvolvimento? É uma questão, então,
de como financiar o desenvolvimento.

O fundamento da posição dos
desenvolvimentistas: em um momento de crise ou em
um momento em que a economia está parada, em um
momento de recessão, é a de que é preciso elevar o
investimento público para desencadear o processo pelo
qual a economia se reanime. Isso significa gastar.
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Mas gastar para obter resultados que são
fundamentais para vida das pessoas. Esse é o
argumento.

E por que eles não querem que se espere pela
estabilidade? Porque o processo de conquista da
estabilidade é penoso e lento e adia o ganho de
velocidade, o impulso que é preciso dar ao sistema
econômico para que o desenvolvimento aconteça.

Se estivéssemos hoje em um desses
momentos em que, não dispondo de estabilidade,
teríamos de optar entre a estabilidade e o gasto
inflacionário para permitir a aceleração do processo
econômico, eu não hesitaria em defender, mesmo
ao preço de desencadear um processo inflacionário,
a antecipação do processo de desenvolvimento.

Citei aqui alguns professores que tive no
passado. Lembro-me de um deles, que, num salão
– já contei essa história no Senado -, onde
estávamos 30 ou 40 estudantes de toda a América
Latina, em vez de iniciar sua aula, desafiou-nos a
responder a uma pergunta constrangedora: “Eu
queria saber aqui quem é contra a inflação, ou a
favor da inflação, ou pensa que ela não tem nada a
ver”, e calou-se. Como nenhum de nós respondeu
coisa alguma, concluiu com estas palavras: “Não
tenham constrangimento, senhores. Qualquer que
seja sua posição, estarão na companhia dos
melhores economistas do mundo”.

Existem tendências, correntes e linhas de
pensamento para todas as direções. Portanto, a
questão não é nenhum tabu em relação à inflação.
A questão é se vamos decidir agora entre ter
desenvolvimento e inflação ou lutar para obter
estabilidade, repito: eu não hesitaria em defender o
desenvolvimento, mesmo com inflação.

No entanto, o País já pagou um enorme preço
para conquistar a estabilidade, e a conquistou. A
estabilidade da economia brasileira já foi
conquistada. Ela precisa consolidar-se. Ela precisa
aprofundar as raízes que mal deitou sobre o solo
deste País. Ela precisa nos garantir que o sacrifício
que fizemos não foi em vão. Ela precisa nos garantir
que esses desempregados que estão na rua não
estão sofrendo em vão. Ela precisa nos garantir que
o drama que se abateu sobre a agricultura, o drama
que se abateu sobre a indústria nacional,
enfrentando todos os agentes produtivos, que essas
taxas de juros quase enlouquecidas que tivemos
que pagar e ainda estamos pagando em nosso
País, que isso não foi em vão. Fizemos a travessia
até aqui. Aparentemente falta pouco, pelo menos do
dever de casa. Aparentemente falta fazer o que

sabemos que todos nós, inclusive o Parlamente
brasileiro, estamos dispostos a fazer: aprofundar e
concluir as medidas necessárias para corrigir de
uma vez o déficit fiscal. Nós sabemos disso, o que
precisamos fazer para acelerar o desenvolvimento é
acelerar essas medidas, acelerar a completeza do
processo para que, com a estabilidade que
conquistamos ainda mais enraizada, possa-se
desencadear aceleradamente um processo de
desenvolvimento econômico que faça chegar uma
brisa nova à casa do povo.

Eu não sei como se sente, ouvindo palavras
como essas, quem está precisando de um emprego
hoje ainda, quem está precisando assegurar a
alimentação de seus filhos hoje ainda, quem esteja
precisando hoje de assistência médica e de
remédios, de escola. Não sei como se sente.
Seguramente, não se sente bem.

Mas acontece, Senador Pedro Simon, que a
economia tem as suas regras próprias, tem leis que
estão acima do sistema jurídico e que funcionam com
seus próprios caprichos. As idéias generosas, mesmo
continuando generosas, nem sempre são factíveis. O
mundo quase se divide, porque, depois que se dividiu
ao meio, quase que se extinguiu num holocausto
nuclear. De um lado estavam as idéias liberais; do
outro, a generosa proposta de criação de um mundo
em que as pessoas fossem menos diferentes, em que
a renda fosse melhor distribuída, em que houvesse a
propriedade coletiva dos meios de produção.

A utopia que inspirou esse sonho está viva,
mas o caminho que leva à realização do sonho é
desconhecido. Parte da humanidade procurou trilhar
um determinado caminho. E nós sabemos
amargamente, pois este final de século nos mostrou
que o caminho escolhido não levava a nada.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – V. Exª me
permite um aparte?

O SR. GERALDO MELO (PSDB – RN) – Pois
não, Senador Pedro Simon.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Fico
emocionado com a importância e o significado do
pronunciamento de V. Exª. Nesse final, V. Exª está
sendo absolutamente correto. Vivemos uma amarga
experiência no mundo. A beleza da utopia, que
parecia que nos levaria, com correções de rumo, a
um final positivo, deu no que deu. Vou ser sincero. Eu
nunca fui dessa utopia. Eu fiquei com Pasqualini:
sempre defendi a tese de que Deus não distribuiu os
homens no mundo para que fossem iguais, mas
mostrou nos homens diferenças. E eles têm diferenças
profundas, de cultura, de capacidade, em todos
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os caracteres. Mas Deus disse que os homens
todos, por diferenças mais profundas que
apresentem, têm algumas garantias absolutamente
necessárias: garantia ao trabalho, e, como fruto
desse trabalho, condições de viver com dignidade.
Eu diria a V. Exª que, neste Brasil em que estamos
vivendo — e V. Exª diz com toda correção —, eu
também não sei o que estará pensando do seu e do
meu discurso quem está nos ouvindo agora, quem
não tem emprego, que não tem comida para
alimentar o seu filho. Como ele vai receber o meu
pronunciamento e o que diz V. Exª – e eu digo a
mesma coisa? Todavia, Senador, num País com
esse desafio que V. Exª está mostrando agora – de
um lado não podemos voltar à explosão de uma
inflação, temos que ter estabilidade; mas, de outro
lado, precisamos de desenvolvimento – não
podemos ficar parados. A mim parece que esta era
a grande missão do Sr. Fernando Henrique
Cardoso: estabelecer, num país como este, pelo
menos com o dinheiro público, onde vamos crescer.
O que está acontecendo neste País é o seguinte:
qualquer prefeito, governador ou cidadão se acha
no direito de crescer naquilo que ele quer. Aliás,
aconteceu no passado. O BNH, um banco criado
para dar casa para o povo, na minha terra, o Rio
Grande do Sul, construiu casas e mais casas de
veraneio na beira-mar enquanto não havia casa
para aquele cidadão que precisava de um teto para
viver. Nós vemos uma série de projetos e de
propostas que o BNDES faz para gente grande,
gente progressista, e não há proposta alguma para
gente pequena. Está aí à disposição o caso – volto
para a Índia, perdoem-me – do Banco de
Bangladesh, o Banco do Povo, que dá dois, três,
quatro, cinco mil dólares para o cidadão sair do zero e
ser um microempresário. Entendo, nobre Senador,
que essa é a função de um governo socialdemocrata,
como é o seu Partido, cujo Governo apóio. Em um
momento como este, em que temos que contar os
dólares, temos que ter um desenvolvimento
organizado, programado. Não é o Governador, o
Prefeito, o Deputado, o Senador quem vai estabelecer
em que aplicar o nosso dinheiro. Eles que apliquem o
dinheiro deles, não o nosso. O Governo podia
estabelecer um plano prioritário nesse sentido; em
que se vai aplicar. Por exemplo, nas prioridades do
programa de Governo do Fernando Henrique, ainda
na primeira campanha, simbolizado pelos dedos da
mão: na saúde, na alimentação, na educação, na
casa popular, segurança. Parece-me que seria por aí.

O SR. GERALDO MELO (PSDB – RN) –
Senador Pedro Simon, agradeço o enriquecimento
que, como sempre, as palavras de V. Exª trazem ao

discurso de qualquer um de nós e especialmente
deste seu modesto amigo.

Sei, Sr. Presidente, que V. Exª já me adverte,
o que costumo fazer quando estou exercendo a
Presidência, mas gostaria de concluir fazendo duas
considerações apenas.

Em primeiro lugar, eu falava sobre idéias
generosas e, sem pretender perder-me em
considerações mais complexas, contarei uma
história que ilustra o que quero dizer.

Era eu Governador de Estado,
simultaneamente com V. Exª, e visitei uma cidade
longínqua, distante de Natal, onde vimos – eu e
minha esposa -, no começo do Governo, um cenário
dantesco: 72 barracos, onde famílias viviam
mergulhadas na mais cruel e mais terrível de todas
as misérias. Saímos dali sob pressão daquela
emoção que o quadro provocara em nós. Então, em
pouco tempo, tínhamos construído 72 casas de
alvenaria, com água, luz e esgoto, uma pequena
praça, uma pequena creche e uma escola. Não
fizemos posto de saúde pois havia um hospital que
acabáramos de concluir, praticamente ao lado do
local. Chamava-se favela Arizona. Esse nome
americano estava dado a uma favela da cidade de
Pau dos Ferros, a 400Km de Natal.

O tempo passou, saí do Governo, voltei a Pau
dos Ferros algum tempo depois e não reconheci as
pessoas daquele bairro, que, no passado, fora a
favela Arizona. Comecei a perguntar por fulano,
sicrano e beltrano, que eu não via mais ali. E
alguém me disse que todos tinham vendido as
casas e feito outra favela embaixo da ponte que liga
a cidade ao Bairro de São Geraldo, do outro lado do
rio. Isso não quer dizer que nada deva se feito.
Como Governador, V. Exª não deve ter tido uma
experiência diferente da minha. Portanto, quero
dizer que é preciso que as soluções estejam
integradas com a realidade e não apenas com o
sonho.

Finalmente, para encerrar, a segunda e última
consideração. Falei que temos a estabilidade e que
precisamos ter o desenvolvimento. Porém, quando
isso ocorrerá? Talvez tenha sido essa a
interrogação que inquietou o Ministro Clóvis
Carvalho, levando-o ao desastrado pronunciamento
que criou para o Presidente Fernando Henrique
Cardoso uma situação sem opções.

V. Exª assinalou da tribuna do Senado que não
se completaram 15 dias que o Governo apresentou
ao País o Plano Plurianual, que recebeu o nome de
Avança Brasil – com todo o respeito, creio ser um
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nome muito jornalístico e cinematográfico para o
meu gosto -, um programa que, em síntese, dá um
recado do Governo, dizendo que iniciará os
investimentos que levarão o País a acelerar o seu
crescimento econômico.

O que precisamos fazer, todos nós, mais do que
discursos, em proveito da aceleração do processo de
desenvolvimento, é nos debruçarmos sobre aquele
projeto, oferecermos a contribuição que seja possível
e o Congresso Nacional aprovar o projeto o mais
rapidamente possível para que se torne uma peça
exeqüível ungida legalmente e nos dê, parlamentares
ou não, a todos nós cidadãos brasileiros o direito de
acompanhar e de acompanhar a sua execução.

A segunda coisa que temos que fazer é acelerar
a tomada de medidas no Congresso Nacional, e fora
dele, que permitam que essa instabilidade aprofunde
as suas raízes. Vamos completar as reformas, criar
as condições para a correção do déficit fiscal, dar
robustez à situação que está criada para que, enfim,
aquela nova brisa realmente sopre e para que haja
emprego para os desempregados, remédios para os
doentes, escolas para as crianças, segurança para as
famílias e esperança na casa de todos os brasileiros.

Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço a
sua tolerância.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao Senador Edison Lobão. S. Exª
dispõe de vinte minutos.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Pronuncia
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, não era meu propósito falar esta tarde da
tribuna do Senado. Todavia, Sr. Presidente, ouvindo
os discursos que acabamos de ouvir, não resisti à
tentação de dizer algumas palavras.

Não venho aqui para condenar o Governo, nem
criticá-lo, o que também não fez o Senador Pedro
Simon. Não venho sequer para elogiar o Governo,
mas, talvez, para manifestar a minha solidariedade a
tudo quanto Sua Excelência tem feito nos últimos dias
no sentido de encaminhar os interesses nacionais na
boa direção. Mas venho aqui, Sr. Presidente,
sobretudo para falar sobre as belezas da democracia.
Caiu um Ministro de Estado, apenas um Ministro de
Estado, e a imprensa brasileira, uma das mais
sofisticadas do mundo hoje, ocupa-se desse episódio
como se se tratasse de um episódio de suprema
grandeza. Também o Congresso Nacional, pelas
tribunas mais elevadas do Parlamento, procede de
igual modo. Quando nós assistiríamos a um episódio
dessa natureza no Iraque, por exemplo, na China do
passado, na Rússia, na Coréia do Norte? Mas,

também, lá o povo não participa das decisões; o povo
é apenas o destinatário das decisões do governo.

Sr. Presidente, o Presidente da República
terminou seu primeiro mandato sob embalo dos
elogios, o foguetório dos encômios, pelo excelente
governo que Sua Excelência fez. E a demonstração
cabal disto foi a eleição que obteve para o segundo
mandato no primeiro turno. Estamos a menos de um
ano do segundo mandato, e Sua Excelência tem a
sua popularidade caindo verticalmente. Fruto de
quê? De dificuldades de natureza administrativa que
fizeram com que ele chegasse a esse ponto.

O Presidente da República, ao longo destes
anos todos, fez algumas substituições no seu
Ministério, mudando, inclusive, amigos pessoais
seus, e quase sempre foi criticado pela lentidão com
que toma as suas decisões, aquelas que têm que ser
somente dele.

Eu não diria que o Presidente da República não
decide. Ele decide, sim! Tem demonstrado que
decide. O Plano Real, quando foi Ministro da
Fazenda, do Presidente Itamar Franco, já foi um
gesto de coragem e uma decisão feliz tomada por ele.
E, ainda há pouco, o Senador Pedro Simon lembrava
que ele era um Ministro das Relações Exteriores que,
àquele instante, encontrava-se no Japão e, aqui,
estava sendo nomeado. Um gesto feliz do Presidente
Itamar Franco ao nomeá-lo Ministro da Fazenda.

Isso me fez lembrar algo que ocorreu no
Governo João Goulart, quando o grande jurista San
Tiago Dantas era exatamente Ministro das Relações
Exteriores e se encontrava no Chile, numa
conferência de Ministros das Relações Exteriores,
quando caiu aqui o Ministro da Fazenda, e o
Presidente João Goulart o chamou para assumir
exatamente o Ministério da Fazenda.

São episódios da História do Brasil que se
repetem. São fatos como esses que demonstram que
estamos seguindo talvez o caminho correto com
alguns ligeiros desvios.

Mas eu falava sobre a capacidade, ou não, de o
Presidente da República decidir e entendo que o Sua
Excelência tenha a capacidade de decidir, sim.
Decide com prudência. Aliás Joaquim Nabuco nos
ensina que “dos mais prudentes não se pode esperar
decisões supremas. Porém, dos exaltados também
não se esperem atitudes sensatas”.

O Presidente da República não tem o desejo de ter
atitudes supremas, mas sensatas. Todos esperamos
que, dentro dessa linha de sensatez, Sua Excelência
possa escolher, de fato, o Ministro para o de-
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senvolvimento nacional, à altura do posto, daquilo
que a Nação dele espera.

Existem nomes qualificados para esta função,
de tal modo que o Presidente está numa dificuldade
não é de encontrar um nome, mas de selecionar entre
os melhores. Sua Excelência faz muito bem; já
esperou 24 horas e deve esperar mais 48 horas, se
assim for necessário. O que ele não pode é errar na
escolha do novo Ministro.

Ouvi atentamente as palavras do Presidente
Geraldo Melo, que desceu do alto da Presidência e veio
a esta tribuna trazer o seu testemunho, o seu
conhecimento, a sua experiência, sobre a
administração do País e os conhecimentos da história
que possui. Ele nos encantou com o seu discurso, que
mais parecia um poema. Geraldo Melo tem as mesmas
preocupações do povo brasileiro. O povo não está
contra o Presidente, mas deseja que ele acerte,
recolocando o Brasil exatamente nos trilhos do
desenvolvimento, mas com segurança e com
estabilidade.

O Senador Pedro Simon participou de uma
conversa entre senadores e o Ministro Pedro Malan
em que este dizia que não é contra o crescimento; o
que não deseja é uma bolha de desenvolvimento. S.
Exª não deseja uma bolha, ou seja, um
desenvolvimento falso, quimérico, mas um
desenvolvimento real, positivo, sustentável.

Ontem, líamos um artigo do Professor Roberto
Campos. Que coisa admirável! Ele falava sobre o
plano de governo de Juscelino Kubitschek que fora
encarregado de redigir junto com Lucas Lopes.
Levaram ambos ao Presidente Juscelino três ou
quatro opções: uma pela estabilidade, outra pelo
fiscalismo, e finalmente o plano de metas. Quando o
Presidente Juscelino, um político voltado para as
aspirações populares, leu o plano de metas,
encantou-se com ele, enamorou-se dele, casou-se
com ele. E adotou, durante os cinco anos de governo,
aquelas metas que haviam sido concebidas por
esses dois técnicos extraordinários. Mas ambos
advertiram ao Presidente Juscelino que aquele plano
de metas, se não fosse acompanhado de um
programa de estabilidade fiscal e monetária, levaria o
Brasil, no passo seguinte, a extremas dificuldades. E
o próprio Roberto Campos informa que, terminado o
Governo Juscelino, assumindo Jânio Quadros, foi
então nomeado embaixador para sair mendigando no
exterior algum empréstimo e alguma tolerância para
com a situação econômica do País.

Não queremos que o Brasil hoje mergulhe outra
vez em uma situação dessa natureza. O Brasil
cresceu. O Brasil, que há pouco mais de 30 anos era
a 48ª nação econômica do mundo, já é hoje a 8ª

nação econômica. Isso significa que o Brasil cresceu,
desenvolveu-se, o Brasil é uma das 8 maiores
nações, entre as 200 do universo. O que precisamos
é realmente da estabilidade, com algum crescimento
e com emprego para o povo. Precisamos de uma
orientação firme e de planos plurianuais que
signifiquem, de fato, uma bússola para o futuro desta
nossa grande Nação.

Sr. Presidente, não desejo alongar-me. Queria
apenas trazer esta palavra neste fim de tarde, que é
uma palavra a mais que vem se juntar à do Senador
Pedro Simon, um grande político, um parlamentar
que merece a nossa admiração profunda, por tudo
quanto representa. S. Exª é muitas vezes
incompreendido por alguns, mas diria que faz o papel
do ganso no capitólio, que nos adverte para os
problemas que estão por vir. E a sua advertência é
sempre útil, porque, com isto, nós, do Parlamento, e
também o Governo, nos damos conta das
dificuldades que podem surgir se medidas não forem
tomadas. E aqui ouvimos a palavra também
encantadora do Senador Geraldo Melo, que nos
trouxe tantos conhecimentos, tantas lembranças e
tantos objetivos para o futuro próximo da nossa
Nação.

Acredito no Brasil; acredito no povo brasileiro,
no seu dinamismo, na sua capacidade, e estou
seguro que esta pequena crise pela qual estamos
passando servirá de advertência para que nos
reencontremos no passo seguinte com o grande
destino da Nação brasileira.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 503, DE 1999

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 258 do Regimento Interno,

requeiro tenham tramitação em conjunto os seguintes
projetos:

PLS nº 366 e PLS nº 45 de 1999.
Sala das Sessões, 6 de setembro de 1999. –

Senadora Marluce Pinto.

REQUERIMENTO Nº 504, DE 1999

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 258 do Regimento Interno,

requeiro tenham tramitação em conjunto os seguintes
projetos:

PLS nº 361, PLS nº 52 e PLS nº 21 de 1999.
Sala das Sessões, 6 de setembro de 1999. –

Senadora Marluce Pinto.
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REQUERIMENTO Nº 505, DE 1999

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 258 do Regimento Interno,

requeiro tenham tramitação em conjunto os seguintes
projetos:

PLS nº 363, PLS nº 46 e PLS nº 17 de 1999.
Sala das Sessões, 6 de setembro de 1999. –

Senadora Marluce Pinto.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Os requerimentos que acabam de ser lidos serão
publicados e, posteriormente, incluídos em Ordem
do Dia, nos termos do art. 255, II, c, item 8, do
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos.

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 8
minutos.)

________________

ATA DA 110ª SESSÃO
DELIBERATIVA ORDINÁRIA

REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 1999
(Publicado no DSF, de 1º de setembro de 1999)

RETIFICAÇÃO

No Sumário, na página 22726, 2ª coluna, no Item
1.2.8 – Leitura de projetos, no despacho do Projeto de
Lei do Senado nº 521, de 1999 – Complementar,

Onde se lê:
Às Comissões de Constituição, Justiça e

Cidadania, e de Assuntos Econômicos, cabendo à
ultima a decisão terminativa.

Leia-se:
Às Comissões de Constituição, Justiça e

Cidadania e de Assuntos Econômicos.
....................................................................................

Na ata, na página 22748, 2ª coluna, no
despacho do Projeto de Lei do Senado nº 521, de
1999 – Complementar,

Onde se lê:

(Às Comissões de Constituição, Justiça e
Cidadania, e de Assuntos Econômicos, cabendo à
ultima a decisão terminativa.)

Leia-se:
(Às Comissões de Constituição, Justiça e

Cidadania e de Assuntos Econômicos.)

ATA DA 112ª SESSÃO DELIBERATIVA
ORDINÁRIA, REALIZADA

EM 2 DE SETEMBRO DE 1999
(Publicada no DSF, de 3 de setembro de 1999)

RETIFICAÇÃO

Trecho de ata, à página nº 23144, referente ao
Parecer nº 595, de 1999 – CDIR, oferecendo a
redação final do Projeto de Lei do Senado nº 298, de
1999, que se republica por haver saído com
incorreções.
....................................................................................

PARECER Nº 595, DE 1999
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei do
Senado nº 298, de 1999.

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Lei do Senado nº 298, de 1999, que
estabelece reserva de vagas nas universidades
públicas para alunos egressos da rede pública de
ensino.

Sala de Reuniões da Comissão, 2 de setembro
de 1999. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente
– Geraldo Melo, Relator – Nabor Júnior – Carlos
Patrocínio.

ANEXO AO PARECER Nº 595, DE 1999

Estabelece reserva de vagas nas
universidades públicas para alunos
egressos da rede pública de ensino.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São as universidades públicas obrigadas

a reservar, anualmente, cinqüenta por cento de suas
vagas para alunos que tenham cursado integralmente
os ensinos fundamental e médio em escola pública.

Parágrafo único. O direito à vaga pressupõe
aprovação no processo seletivo adotado pela
universidade e classificação dentro do percentual
supra-estabelecido.

Art.2º O Poder Executivo, por meio de seu órgão
competente, regulamentará essa lei no prazo de
noventa dias, contado a partir de sua vigência.

Art.3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Ata da 116ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 9 de setembro de 1999

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo
Nabor Júnior e Eduardo Suplicy

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

Ademir Andrade – Agnelo Alves – Alberto Silva –
Antonio Carlos Magalhães – Antônio Carlos Valadares
– Arlindo Porto – Artur da Tavola – Bello Parga –
Carlos Bezerra – Djalma Bessa – Edison Lobão –
Eduardo Siqueira Campos – Eduardo Suplicy – Emília
Fernandes – Francelino Pereira – Geraldo Cândido –
Geraldo Melo – Gilberto Mestrinho – Gilvam Borges
– Heloísa Helena – Iris Rezende – Jader Barbalho –
Jefferson Peres – João Alberto Souza – José Agripino
– José Eduardo Dutra – José Fogaça – José Jorge –
José Roberto Arruda – Lauro Campos – Leomar
Quintanilha – Lúcio Alcântara – Luiz Estevão – Luiz
Otavio – Luzia Toledo – Maguito Vilela – Maria do
Carmo Alves – Marina Silva – Mauro Miranda – Moreira
Mendes – Mozarildo Cavalcanti – Nabor Júnior – Ney
Suassuna – Osmar Dias – Paulo Souto – Pedro
Simon – Roberto Requião – Romero Jucá – Tião
Viana – Wellington Roberto.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – A lista
de presença acusa o comparecimento de 50 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.

Sobre a mesa, Expediente que passo a ler.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

PARECERES

PARECER Nº 607, DE 1999

Da Comissão de Serviços de
Infra-Estrutura, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 473, de 1999, de autoria do
Senador Tião Viana, que dispõe sobre o
uso do Serviço 0900 nos terminais de
telefonia fixa.

Relator: Senador Roberto Saturnino

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Lei do Senado nº 473, de 1999, que “dispõe sobre o
uso do Serviço 0900 nos terminais de telefonia fixa”.

De autoria do nobre Senador Tião Viana, a proposta
em análise proíbe às empresas do Serviço Telefônico Fixo
Comutado tornar disponível o serviço 0900 nos terminais
telefônicos sem a expressa autorização do assinante.

Pretende o Autor com a medida evitar que o referido
serviço, que tantas vezes se apresenta tão caro quanto
atraente, seja utilizado, em seus aspectos quantitativos e
qualitativos, sem o conhecimento do titular da conta
que, em última instância, arcará com as despesas, no
final do mês.

Esclarece ainda o Proponente que a medida
constitui um passo além do direito garantido ao
assinante de, gratuitamente, bloquear a utilização
desses serviços. Ao invés de se lhe requerer qualquer
ação no sentido desse bloqueio, requerer-se-á do
mesmo a ação deliberada de liberação. Evita-se, por
esse mecanismo, todo o transtorno oriundo da
desinformação a respeito dos direitos do assinante de
uma linha telefônica fixa.

O presente projeto, passível de decisão
terminativa, esteve, nesta Comissão, à espera de
emendas, pelo período regimental, não tendo sofrido
reparos.

II – Voto do relator

É conhecida de todos a índole do povo brasileiro,
para deixar para a última hora o cumprimento de suas
obrigações, bem como sua ainda incipiente capacidade
de tomar medidas de auto-proteção, com base no
conhecimento de seus direitos de consumidor. Esses
fatos tornaram o uso não autorizado, por visitantes,
parentes, filhos ou mesmo empregados da casa, de
serviços telefônicos caros, um tormento para grandes
contingentes da população. Diante da relevância do
tema, somos favoráveis à medida, considerando-a
adequada e de grande impacto social. Vota-
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mos, portanto, pela prosperidade do presente
projeto de lei.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 1999. –
Emília Fernandes, Presidente – Roberto Saturnino
– Relator – Mozarildo Cavalcanti – Carlos Bezerra
– Juvêncio da Fonseca – Marluce Pinto – Alberto

Silva – Paulo Hartung – Antonio Carlos Valadares
– Arlindo Porto – Mauro Miranda – Osmar Dias –
Gerson Camata – Jonas Pinheiro – Geraldo
Cândido.
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PARECER Nº 608, DE 1999

Da Comissão de Fiscalização e
Controle sobre os Diversos nº 33, de
1998, (nº 878/98, na origem), que
encaminha ao Congresso Nacional as
Demonstrações Contábeis do Fundo
Constitucional de Financiamento do
Nordeste (FNE), administrado pelo Banco
do Nordeste, com posição em 30-6-98.

Relator: Senador Luiz Pontes
É submetido a apreciação desta douta

Comissão de Fiscalização e Controle o Diverso nº 33,
de 1998, que encaminha ao Congresso Nacional as
Demonstrações Contábeis do Fundo Constitucional
de Financiamento do Nordeste – FNE, administrado
pelo Banco do Nordeste, com posição em 30-6-98.

Esse procedimento é resultante do que
determina o art. 20, §4º, da Lei nº 7.827, de 27 de
setembro de 1989. Especificamente, obriga cada
instituição financeira federal de caráter regional
apresentar, semestralmente, ao Conselho
Deliberativo da Superintendência de
Desenvolvimento de sua respectiva região,
relatório circunstanciado sobre as atividades
desenvolvidas e os resultados obtidos e que o
balanço, devidamente auditado, seja encaminhado
ao Congresso Nacional, para efeito de fiscalização e
controle.

A análise da documentação encaminhada
referente às Demonstrações Contábeis do Fundo
Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE,
administrado pelo Banco do Nordeste, com posição
em 30-6-98, e dos pareceres dos auditores
independentes (Trevisan) e do Conselho Fiscal do
BNB, podemos nos associar com as suas conclusões
unânimes de que as referidas Demonstrações
Contábeis refletem adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a situação financeira e
patrimonial do Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 1999. –
Romero Jucá, Presidente – Luiz Pontes, Relator –
Bello Parga – Jefferson Péres – Romeu Tuma –
Geraldo Althoff – José Eduardo Dutra – Hugo
Napoleão – Eduardo Suplicy – João Alberto
Souza.

LEGISLAÇÃO CITADA,
ANEXADA PELA

SECRETARIA GERAL DA MESA

LEI Nº 7.827, DE 27 DE SETEMBRO DE 1989

Regulamenta o artigo 159, inciso I,
alínea “c”, da Constituição Federal,

institui o Fundo Constitucional de
Financiamento do Norte – FNO, o Fundo
Constitucional de Financiamento do
Nordeste – FNE e o Fundo Constitucional
de Financiamento do Centro-Oeste –
FCO, e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 20. Cada instituição financeira federal de

caráter regional apresentará, semestralmente, ao
Conselho Deliberativo da superintendência de
desenvolvimento de sua respectiva região, relatório
circunstanciado sobre as atividades desenvolvidas e
os resultados obtidos.

§ 1º O exercício financeiro de cada Fundo
coincidirá com o ano civil, para fins de apuração de
resultados e apresentação de relatórios.

§ 2º Deverá ser contratada auditoria externa, às
expensas do Fundo, para certificação do
cumprimento das disposições constitucionais e legais
estabelecidas, além do exame das contas e outros
procedimentos usuais de auditagem.

§ 3º Os bancos administradores deverão
colocar à disposição dos órgãos de fiscalização
competentes os demonstrativos, com posições de
final de mês, dos recursos, aplicações e resultados
dos Fundo respectivos.

§ 4º O balanço, devidamente auditado, será
encaminhado ao Congresso Nacional, para efeito de
fiscalização e controle.
....................................................................................

PARECER Nº 609, DE 1999

Da Comissão de Fiscalização e
Controle sobre Diversos nº 38, de 1998
(nº 1.258/98, na origem), que encaminha
ao Senado Federal o Relatório das
Atividades do Tribunal de Contas da
União, referente ao terceiro trimestre de
1998.

Relator: Senador Luiz Pontes.

I – Relatório

O Senhor Presidente do Tribunal de Contas da
União, em cumprimento ao disposto no art. 73, § 4º,
da Lei Maior, bem como no art. 90, § 1º, da Lei nº
8.443, de 16 de julho de 1992 (Lei Orgânica do Tribunal
de Contas da União), encaminhou para o Senado
Federal, em 9 de dezembro de 1998, a resenha das
atividades desenvolvidas e dos resultados obtidos pelo
Tribunal no 3º trimestre de 1998. Nessa mesma data, o
relatório foi encaminhado para a Comissão de
Fiscalização e Controle. Seguiram-se alguns outros
trâmites administrativos, em virtude de mudança de
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legislatura. Por fim, em 18 de março de 1999, fomos
incumbidos de relatá-lo.

I.1. Considerações sobre o Relatório de
Atividades

Na verdade, a Lei Maior determina que o
Tribunal encaminhe relatório trimestral e anual de
suas atividades ao Congresso Nacional.

Já a Lei Orgânica preconiza que a fiscalização
contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial do Tribunal de Contas da União será
exercida pelo Congresso Nacional, na forma do
Regimento Comum. O § 1º repete os termos
constitucionais, ao passo que o § 2º determina: “No
relatório anual, o Tribunal apresentará análise da
evolução dos custos de controle e de sua eficiência,
eficácia e economicidade”.

Considerando que, até o momento, o
Congresso Nacional não disciplinou a matéria em seu
Regimento Comum, o Tribunal utiliza o seu
Regimento Interno para esse fim.

I.2. Atividades desenvolvidas

Destaca-se, no relatório, o julgamento de
contas dos responsáveis ou dos administradores
públicos e daqueles que derem causa a prejuízo
ao erário.

No período em análise, foram apreciados ou
julgados 3.226 processos. Desse total, 1.839
referiam-se a tomadas ou prestações de contas
(efetuadas regularmente por ocasião dos finais de
exercício social ou de exercício de gestão), bem
como tomadas de contas especiais (realizadas em
virtude de indícios de irregularidades com potencial
prejuízo ao erário). O resultado direto das sanções
pecuniárias aplicadas totalizou R$155.667.739,72,
segundo o relatório, condenando-se 272
responsáveis ao pagamento de multa ou
ressarcimento de débito. O Tribunal informou que,
em época própria, lista com 111 desses
responsáveis será enviada ao Ministério Público
Eleitoral.

Houve, também, o acolhimento pelo Tribunal de
10 solicitações do Congresso Nacional para o
fornecimento de informações ou realização de
auditorias: entre elas estão a solicitação de auditoria
no Sistema Telebrás, Banco Central do Brasil,
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
e Hospital Central do Exército. Não há indicação de
quando essas solicitações serão efetivamente
atendidas.

Por conta do grande número de solicitações, o
TCU criou o Comitê Técnico de Auxílio ao Congresso
Nacional, com a finalidade de integrar e orientar as

ações e atividades das unidades técnicas no
atendimento das demandas.

O relatório, em resumo, poderia ser mais
objetivo quanto aos dados de fluxo e de estoque, ou
seja, fornecer indicadores outros como estoque inicial
e final no período ou tempo médio para o
encerramento dos processos.

I.3. Execução orçamentária e despesas com
pessoal

Até 30-9-1998, o Tribunal realizou cerca de
89% do seu orçamento, ou seja, R$281 milhões,
sendo o total da dotação equivalente a R$316
milhões. Do montante realizado, de R$244 milhões
(87%) foram destinados para o pagamento de
pessoal. Em termos percentuais, as despesas
percentuais compõem-se de pessoal ativo (47%),
pessoal inativo (34%) e pensionistas (6%).

II – Voto

Considerando a análise empreendida, votamos
pela aprovação da matéria. No entanto cumpre
chamar a atenção dos eminentes pares para dois
temas:

a) a necessidade de melhor articular as ações
do órgão auxiliar de controle externo com as
necessidades do Congresso Nacional, a quem a Lei
Maior atribuiu a titularidade desse controle;

b) a carência de regulamentação, pelo
Congresso Nacional, quanto à quantidade e à
qualidade das informações prestadas pelo Tribunal
de Contas da União nesses relatórios,
particularmente quando se considera que elas
devem servir para o exercício da fiscalização
contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial da Corte de Contas.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 1999. –
Romero Jucá, Presidente – Luiz Pontes, Relator –
Bello Parga – Eduardo Suplicy – Jefferson Peres –
Geraldo Althaide – Romeu Tuma – Hugo Napoleão
– José Eduardo Dutra – João Alberto Souza.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
*Art. 73. O Tribunal de Contas da União,

integrado por nove Ministros, tem sede no Distrito
Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em
todo o território nacional, exercendo, no que couber,
as atribuições previstas no art. 96.
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§ 1º Os Ministros do Tribunal de Contas da
União serão nomeados dentre brasileiros que
satisfaçam os seguintes requisitos:

I – mais de trinta e cinco e menos de sessenta e
cinco anos de idade

II – idoneidade moral e reputação ilibada;
III – notórios conhecimentos jurídicos,

contábeis, econômicos e financeiros ou de
administração pública;

IV – mais de dez anos de exercício de função ou
de efetiva atividade profissional que exija os
conhecimentos mencionados no inciso anterior.

§ 2º Os Ministros do Tribunal de Contas da
União serão escolhidos:

I – um terço pelo Presidente da República, com
aprovação do Senado Federal, sendo dois
alternadamente dentre auditores e membros do
Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista
tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de
antigüidade e merecimento;

II – dois terços pelo Congresso Nacional.

§ 3º Os Ministros do Tribunal de Contas da
União terão as mesmas garantias, prerrogativas,
impedimentos, vencimentos e vantagens dos
Ministros do Superior Tribunal de Justiça,
aplicando-se-lhes, quanto à aposentadoria e pensão,
as normas constantes do art. 40.

§ 4º O auditor, quando em substituição a
Ministro, terá as mesmas garantias e impedimentos
do titular e, quando no exercício das demais
atribuições da judicatura, as de juiz de Tribunal
Regional Federal.

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de
controle interno com a finalidade de:

I – avaliar o cumprimento das metas previstas
no plano plurianual, a execução dos programas de
governo e dos orçamentos da União;

II – comprovar a legalidade e avaliar os
resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e
entidades da administração federal, bem como da
aplicação de recursos públicos por entidades de
direito privado;

III – exercer o controle das operações de crédito,
avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da
União;

IV – apoiar o controle externo no exercício de
sua missão institucional.

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

EC. Nº 20/98

LEI Nº 8.443, DE 16 DE JULHO DE 1992

Dispõe sobre a Lei Orgânica do
Tribunal de Contas da União e dá outras
providências.

....................................................................................
Art. 90. A fiscalização contábil, financeira,

orçamentária, operacional e patrimonial do Tribunal
de Contas da União será exercida pelo Congresso
Nacional, na forma definida no seu Regimento
Comum.

§ 1º O Tribunal encaminhará ao Congresso
Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas
atividades.

§ 2º No relatório anual, o Tribunal apresentará
análise da evolução dos custos de controle e de sua
eficiência, eficácia e economicidade.
....................................................................................

PARECER Nº 610, DE 1999

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 168, de
1999 (nº 77/99, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que
outorga permissão à Fundação
Assistencial Educacional e Cultural de
Salgueiro para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência
modulada na localidade de Sertânia,
Estado de Pernambuco.

Relator: Senador Gilvam Borges

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para parecer, o
Projeto de Decreto Legislativo nº 168, de 1999 (nº
77, de 1999, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga a permissão à Fundação
Assistencial Educacional e Cultural de Salgueiro
para explorar o serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Sertânia, Estado
de Pernambuco.

Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.658, de
1998, o Presidente da República submete ao
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº
259, de 4 de dezembro de 1998, que outorga a
permissão para a exploração de canal de radiodifusão
sonora, nos termos do art. 49, XII, combinado como o
§ 1º do art. 223, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das
Comunicações ao Presidente da República, documento
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que integra os autos, dá conta de que a presente
solicitação de renovação foi instruída de
conformidade com a legislação aplicável, o que levou
ao seu deferimento.

O presente Projeto foi examinado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da
Câmara dos Deputados, tendo recebido parecer
favorável de seu relator, Deputado Givaldo Carimbão, e
aprovação unânime daquela Comissão.

Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado
jurídico, constitucional e vazado em boa técnica
legislativa.

II – Voto do Relator

O processo de exame e apreciação, pelo
Congresso 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 termos do art. 223 da Constituição Federal, deve
obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades
e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39,
de 1992, do Senado Federal. Essa norma interna
relaciona uma série de informações a serem
prestadas e exigências a serem cumpridas pela
entidade pretendente, 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 168, de 1999, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na
Resolução nº 39/92, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a entidade Fundação Assistencial
Educacional e Cultural de Salgueiro atendeu a todos
os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à
outorga da permissão, opinamos pela aprovação do
ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 1º de setembro de 1999. –
Freitas Neto,Presidente – Gilvam Borges, Relator –
Leomar Quintanilha – Pedro Simon (Abstenção) –
Eduardo Siqueira Campos – Geraldo Cândido
(Abstenção) – Heloísa Helena (Abstenção) – Emília
Fernandes – Bello Parga – Edison Lobão – José
Jorge Romeu Tuma – Lúcio Alcântara – Roberto
Saturnino (Abstenção) – José Fogaça – Luzia
Toledo – Djalma Bessa – Álvaro Dias.

PARECER Nº 611, DE 1999

Da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de

Emenda à Constituição nº 10, de 1999,
tendo como 1º signatário o Senador José
Eduardo Dutra que dá nova redação ao §
5º do art. 14 da Constituição Federal,
suprimindo a reeleição para Prefeitos e
prevendo a desincompatibilização nos
outros casos.

Relator: Senador Jefferson Péres

A proposta de emenda à Constituição sob
exame, de autoria do Senador José Eduardo Dutra,
tem por objetivo alterar o § 5º do art. 14 da
Constituição, “suprimindo a reeleição para Prefeitos e
prevendo a desincompatibilização nos outros casos”.

Na sua justificação, o ilustre autor da proposta
ressalta, primeiramente, a inconveniência que
representou a introdução em nossa Carta, da
possibilidade de reeleição, em 1997, quando alguns
parlamentares manifestaram o receio de que o
instituto iria propiciar a governantes pouco éticos a
possibilidade de utilizar a máquina administrativa
para benefício próprio, receio este que a recente
experiência demonstrou não ter sido infundado,
sobretudo porque não foi exigido o afastamento
daqueles que quisessem se candidatar ao mesmo
posto. A não-exigência do afastamento causou
incongruência com a lei das inelegibilidades, e até
mesmo o Supremo Tribunal posicionou-se
favoravelmente à não-obrigatoriedade do
afastamento.

Em seguida, revela preocupação com as
eleições para Prefeitos, que se realizarão daqui a dois
anos. Neste caso, o problema será ainda mais grave,
porque na maioria dos municípios não existe controle
adequado dos atos do Executivo. Em várias cidades
brasileiras não há nem mesmo jornal local, ou,
quando existe, quase sempre é de pessoas ligadas
ao Prefeito, ou dependente de publicidade oficial, o
que dificulta e até impossibilita o conhecimento, por
parte do povo, dos atos ilícitos eventualmente
praticados pelo chefe do Executivo com vistas a
interesses eleitoreiros. Nas esferas federal e
estadual, ainda que de forma limitada, esse controle
existe, e é exercido pela imprensa e pela sociedade
organizada. Mas no âmbito municipal o controle só se
verifica nas grandes cidades, que representam
apenas 1% do total dos municípios brasileiros.

A proposta não apresenta vícios de
inconstitucionalidade ou injuridicidade. Plenamente
oportuna e louvável quanto ao mérito, porque
representa uma grande contribuição no sentido de
moralizar o processo eleitoral.
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Antes de tudo, como bem ressaltou a clara e
objetiva justificação da proposição, não há sentido na
não-exigência do afastamento daquele que vai
concorrer ao mesmo posto, se a própria Constituição
e a lei das inelegibilidades exigem essa
desincompatibilização para os outros casos. A
não-exigência fere o princípio da igualdade, cláusula
pétrea que precisa ser observada até mesmo na
feitura das emendas constitucionais, por ser a
isonomia o princípio cardeal do Estado democrático.
Uma vez aprovado o instituto da reeleição, necessária
se faz a exigência da desincompatibilização, para que
se evitem privilégios por parte de alguns candidatos,
privilégios esses de difícil controle pela cidadania.

Quanto ao argumento, vez por outra adotado, de
que o fato de o Vice-Governador assumir não evita o
privilégio do titular, por serem ambos do mesmo
partido ou vinculados pelos mesmos interesses,
entendemos infundado. De alguma forma, julgamos
que o afastamento do titular, mesmo assumindo o
Vice, diminui a possibilidade de que aquele
permaneça em grande evidência na mídia, evidência
essa que representa significativo favorecimento
perante o eleitorado.

Na verdade, justamente por atenção ao sentido
teleológico sempre imanente no ordenamento
jurídico, sobretudo constitucional, cremos que a
Constituição já proíbe a candidatura à reeleição sem
o afastamento do cargo. Porém, como tem havido
divergências de interpretação tanto na doutrina como
na jurisprudência, no tocante a essa questão,
julgamos oportuna a presente medida.

Alteração salutar também constitui a proibição
de reeleição para os Prefeitos. De fato, a maioria dos
municípios brasileiros não oferece aos seus
habitantes condições de controle dos atos do Poder
Executivo, diferentemente dos Estado e da União nos
quais tal controle é possível, ainda que de forma não
satisfatória. Para agravar a situação, é justamente
nesses municípios que a população de baixa renda
se torna mais indefesa em face do abuso e da
discricionariedade de seus governantes e
representantes. Cidadãos em condições econômicas
e culturais precárias, comuns nas pequenas cidades,
possuem pouquíssimas condições de fiscalizar os
atos de favorecimento indevido a candidatos
bafejados pelo Poder em períodos eleitorais.

Entretanto, vedar a reeleição de prefeito,
mantendo-a para governador e Presidente, teria o
inconveniente de quebrar a simetria de regras, que
deve prevalecer, na Constituição, tanto quanto
possível, em relação aos três níveis de governo. Um

tratamento assimétrico seria de difícil sustentação
política.

Em face do exposto, voto favoravelmente à
proposta, na forma do substitutivo abaixo.

EMENDA Nº 1-CCJ (SUBSTITUTIVO)
(À Proposta de Emenda à Constituição

nº 10, de 1999)

Dá nova redação ao § 5º do art. 14
da Constituição Federal, prevendo a
desincompatibilização de candidatos à
reeleição.

As mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, nos termos do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda
ao texto constitucional:

Art. 1º O § 5º do art. 14 da Constituição Federal
passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 14. .................................................
§ 5º O Presidente da República, os

Governadores de Estado e do Distrito
Federal, os Prefeitos Municipais e quem os
houver sucedido ou substituído no curso
dos mandatos, poderão ser reeleitos para
um único período subseqüente, devendo
renunciar ao cargo 180 (cento e oitenta)
dias antes das eleições.

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

Sala da Comissão, José Agripino, Presidente –
Jefferson Peres, Relator – Sérgio Machado –
Carlos Patrocínio – Mauro Miranda – Lúcio
Alcântara – Antonio Carlos Valadares – Agnelo
Alves (vencido) – Édison Lobão (vencido) –
Eduardo Suplicy – Amir Lando – Romero Jucá –
José Fogaça – José Alencar (vencido) Romeu
Tuma (vencido) – Jáder Barbalho – Álvaro Dias –
José Eduardo Dutra – Luís Pontes.

Assinaturas Complementares à Proposta de
Emenda à Constituição nº 10, de 1999.

(Art. 356, Parágrafo único)

Sala das Comissões, 25 de agosto de 1999. –
Omar Dias – Roberto Saturnino – Nabor Júnior –
Gérson Camata – Ernandes Amorim – Marina
Silva – Geraldo Melo – Heloísa Helena – Ney
Suassuna – Pedro Simon – Geraldo Cândido –
Ademir Andrade – Sebastião Rocha – Luís Otávio .

Voto favoravelmente – PEC nº 10/99. – Roberto
Requião.
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O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – O
Expediente lido vai à publicação.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

OFÍCIO Nº 649/99

Brasília, 1º de setembro de 1999

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência,

pelo Partido Progressista Brasileiro – PPB os
Deputados João Tota e Eliseu Moura como suplentes,
para integrarem a Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Atenciosamente, – Deputado Odelmo Leão,
Líder do PPB.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – A
Presidência designa os Deputados João Tota e Eliseu
Moura, como suplentes, para integrarem a Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
de conformidade com o ofício que acaba de ser lido.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Sobre a
mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

COMISSÃO DE SERVIÇOS DE
INFRA-ESTRUTURA

OF. Nº 68/99-CI

Brasília, 2 de setembro de 1999

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa
Excelência, que esta Comissão aprovou o Projeto de
Lei do Senado nº 473, de 1999, que “Dispõe sobre o
uso do serviço 0900 nos terminais de telefonia fixa”.

Atenciosamente, – Senadora Emilia
Fernandes, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Com
referência ao ofício que acaba de ser lido, a 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 recurso, por um décimo
da composição da Casa, para que o Projeto de Lei do
Senado nº 473, de 1999, cujo parecer foi lido
anteriormente, seja apreciado pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Sobre a
mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 509, DE 1999

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do caput do art. 50 da
Constituição Federal, combinado com o inciso I do art.
397 do Regimento Interno do Senado Federal, seja
convocado o Ministro de Estado do Esporte e Turismo,
Senhor Rafael Greca, para prestar, perante o Plenário
desta Casa, esclarecimentos referentes aos fatos
relatados em matéria da Revista Veja, edição de 8 do
corrente, referentes a denúncias de envolvimento do
Ministério com a utilização de recursos relacionados com
a abertura de salões de bingo no país, supostamente
desviados para caixa de campanha política.

Sala das Sessões, 9 de setembro de 1999. –
Heloísa Helena – Eduardo Suplicy – Marina Silva –
Tião Viana – Emília Fernandes – José Eduardo
Dutra – Roberto Requião – Antônio Carlos
Valadares – Ademir Andrade – Maguito Vilela –
Lauro Campos – Pedro Simon – Jefferson Péres.

Ministério

BINGO, BINGO!

Ex-servidores denunciam fraude no Ministério
do Esporte

Alegre e falante, o ministro do Esporte e
Turismo, Rafael Greca, trombou na semana passada
com um assunto nada festivo. Um órgão de seu
ministério, o Instituto Nacional de Desenvolvimento do
Desporto, o Indesp, está sob investigação. A suspeita é
de que o Indesp, encarregado de autorizar a abertura de
salões de bingo pelo país, estaria mordendo o bolso dos
interessados em obter uma permissão de funcionamento
_ e o dinheiro estaria escorrendo para o caixa de
campanha de Greca, cuja ambição é virar governador do
Paraná. “Eu não estou fazendo caixinha de campanha
coisa nenhuma. Não preciso disso”, diz o ministro,
irritado. O problema é que a denúncia, ao contrário do
que ocorre com as calúnias levianas, vem
acompanhada de tantos detalhes que a Procuradoria
da República resolveu mergulhar no caso.

A portaria que disciplina a abertura dos bingos, que
saiu em junho passado, por exemplo, andou trilhando
caminhos estranhíssimos. Em vez de ser feita
exclusivamente por gente do Ministério do Esporte,
como seria o convencional, o papel circulou pela
Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, órgão
do Ministério da Agricultura que cuida dos estoques de
alimentos, e não tem nada a ver com bingos ou
máquinas de jogos. Da Conab, conforme fax aos quais
Veja teve acesso, eram enviadas cópias de minuta da
portaria aos donos de bingos, que retornavam dos
bingueiros para o Conab com alterações. (Explica-se
a exótica presença da Conab: o procurador do
órgão, nessa época, era o advogado Paulo
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Araújo, que em seguida esteve no Ministério dos
Esportes cuidando, olha que coincidência,
justamente da área de bingos.)

A presença nessa história de dois alienígenas, a
Conab e Paulo Araújo, e a troca de fax com bingueiros,
mostra que os donos de bingo, na surdina, foram
consultados e modificaram o conteúdo da portaria que
o ministério estava elaborando. Pelo resultado da troca
de fax, percebe-se que um dos principais interesses
dos bingueiros era manter somente três laboratórios _
dois de São Paulo e um do Rio de Janeiro _
autorizados a emitir laudos atestando se as máquinas
de bingo eletrônico estavam regulares ou não. Até
agora, ninguém sabe por que essas restrições aos
outros laboratórios do país. Greca também não sabe.
“Pedi ao ministro da Justiça que coloque a Polícia
Federal para investigar”, diz o ministro.

Depois dos indícios de que houve negociações
por baixo do pano, o caso ficou mais estranho na
semana passada, quando Greca foi pego em
flagrantes atentados à verdade. Primeiro, numa carta
para espantar as insinuações de irregularidades, disse
que, em sua gestão, só foram liberados três pedidos de
bingo. Negou que houvesse uma auditoria em seu
ministério e, por fim, afirmou que o cacique do Indesp,
Luís Antonio Buffara, jamais fora seu tesoureiro de
campanha no Paraná. A verdade é que, em sua gestão,
foram liberados 98 pedidos de autorização de bingo,
sete permanentes e 91 eventuais _ e não apenas três,
como ele disse. A auditoria que o ministro nega existe,
sim, só que não é formal. Há quinze dias, Mauro
Barbosa da Silva, delegado da Secretaria Federal de
Controle, junto com outros quatro funcionários, faz uma
auditoria informal. E, por fim, Buffara não foi seu
tesoureiro de campanha _ no plano oficial. Mas
qualquer político do Paraná sabe que a tesoureira
oficial, Nádia Abadie Aleixo, apenas cuida de
assuntos da família Greca, e não tem nada de
tesoureira. Quem punha a mão na massa era mesmo
Buffara. E o problema é que esse mesmo Buffara é o
homem do Indesp que fez aquela portaria que caiu
como uma luva para os bingueiros.

Veja 8 de setembro, 1999.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado

Federal, ou qualquer de suas comissões, poderão
convocar Ministro de Estado ou quaisquer titulares de
órgãos diretamente subordinados à Presidência da
República para prestarem, pessoalmente,

informações sobre assunto previamente
determinado, importando em crime de
responsabilidade a ausência sem justificação
adequada.

§ 1º Os Ministros de Estado poderão
comparecer ao Senado Federal, à Câmara dos
Deputados ou a qualquer de suas comissões, por sua
iniciativa e mediante entendimentos com a Mesa
respectiva, para expor assunto de relevância de seu
Ministério.

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

REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL

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

TÍTULO XI
Do Comparecimento de Ministro de Estado

Art. 397. O Ministro de Estado comparecerá
perante o Senado:

I – quando convocado, por deliberação do
Plenário, mediante requerimento de qualquer
Senador ou comissão, para prestar, pessoalmente,
informações sobre assunto previamente determinado
(Const., art. 50, caput);
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – O
requerimento lido será publicado e incluído na Ordem
do Dia, oportunamente, nos termos do art. 255, II,
alínea “c”, item 9, do Regimento Interno.

O Sr. Nabor Júnior, 3º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Geraldo Melo, 1º
Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Há
oradores inscritos.

Concedo a palavra Senador Eduardo Suplicy,
por vinte minutos.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Presidente, requeiro a minha inscrição para uma
comunicação inadiável, no tempo oportuno.

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

O Senador Eduardo Suplicy tem a palavra.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente Senador Geraldo Melo, Srªs e
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Srs. Senadores, gostaria de dar as boas-vindas à
Delegação de Senadores da República Francesa,
que nos visita, Senadores Jacques Oudin, Jöel
Bourdin, Luc Dejoie e Marc Massion. Mais tarde,
terão uma audiência com o Vice-Presidente Geraldo
Melo.

Em visita ao Senado, esses Senadores
franceses convidam uma delegação do Senado
brasileiro para a reunião que se realizará em abril
próximo na França, ocasião em que estarão sendo
convidados os Senados dos diversos países onde há
a bicameralidade, ou seja, onde há o Congresso
Nacional composto da Câmara de Deputados e o
Senado Federal, para que se estude quais são as
funções do Senado em cada uma das Nações. Assim,
poderá haver a troca de idéias em torno do
aperfeiçoamento das instituições, o que trará proveito
para todos os países.

Dando as boas-vindas ao Senado francês,
ressalto hoje a importância das manifestações do
último dia 7 de Setembro, quando a Igreja Católica,
por meio da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil, convidou o povo para estar nas principais
cidades, sobretudo na capital da Padroeira do Brasil,
em Aparecida do Norte, no Estado de São Paulo.
Aproximadamente 80 mil pessoas lotaram a Catedral
de Nossa Senhora Aparecida, na maior manifestação
já realizada naquele local. Também em praticamente
todas as capitais brasileiras houve o encontro do
Grito dos Excluídos. É muito importante que
estejamos atentos às reivindicações expostas
naquelas manifestações.

Por essa razão, passo a ler, Sr. Presidente, as
principais reivindicações das entidades que
organizaram o Grito dos Excluídos:

– Criação de política econômica que
acabe com o desemprego e garanta
trabalho para todos e distribuição de renda.

– Implementação de políticas públicas
que ampliem e melhorem a rede pública de
saúde; acesso à educação de qualidade e
gratuita, em todos os níveis, e construção
de moradias populares.

– Criação de fundos para a pequena e
média empresa.

– Reforma agrária e implantação de
política agrícola que apóie pequenos
agricultores.

– Restrição à edição de medidas
provisórias e proibição de que sejam
reeditadas.

– Manutenção de normas de proteção
ao trabalho.

– Revisão do acordo com o FMI.
– Suspensão do Programa Nacional

de Desestatização.

– Redução dos juros.
– Controle das remessas de lucro e

juros para o exterior.
– Renegociação das dívidas dos

Estados e dos municípios com a União.
– Ressarcimento aos cofres públicos

dos ganhos exorbitantes dos bancos com a
desvalorização do real e com a especulação
financeira e empréstimos (Proer).

– Revisão das dívidas e acordos de
incentivos fiscais lesivos ao patrimônio
público.

– Garantia de renda mínima à
população.

– Demarcação das terras indígenas.
– Execução imediata de um programa

de desenvolvimento da Amazônia, com
respeito absoluto às populações locais e à
biodiversidade da região, sem qualquer
ingerência externa.

– Reforma descentralizadora que torne
o Judiciário acessível, eficiente e
independente dos demais Poderes,
incorporando um Conselho de Controle
Administrativo. ...............................................

Gostaria de mencionar, Sr. Presidente, a
importância dessas proposições, inclusive daquela
anunciada em Aparecida, ou seja, que seria
importante o Governo brasileiro pensar na
realização de um plebiscito a respeito do
pagamento ou não da dívida externa brasileira.
Ontem, o Presidente Fernando Henrique Cardoso
reagiu às manifestações do Grito dos Excluídos.
Ponderou que deixar de pagar a dívida seria
retroceder 30 anos.

É preciso pensar bem sobre aquilo que vem
sendo proposto não apenas por aqueles que
participaram do Grito dos Excluídos, mas também
pelo próprio Papa João Paulo II, que lançou a idéia de
que no ano 2.000 devem as nações desenvolvidas
pensar na idéia do jubileu. Considerou que é tradição
dos povos antigos e dos povos cristãos, tradição
expressa na Bíblia, rever-se a cada 50 anos a questão
da dívida das pessoas, sobretudo daquelas que estão
vivendo em dificuldades. Dessa maneira, o apelo de
João Paulo II é para que as nações desenvolvidas
possam olhar com maior atenção a oportunidade de os
países em desenvolvimento apagarem, perdoarem e
anistiarem a dívida dos povos mais pobres, em
desenvolvimento.

Mas, a propósito desse ato e da preocupação do
Presidente Fernando Henrique Cardoso, temos que
refletir sobre as mudanças que estão ocorrendo no
âmbito do Governo. Será que revelam que o Governo
está um pouco mais atento ao grito dos excluídos?
Será que o Governo está percebendo o grau de
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violência crescente que estamos a assistir, como
parte da explosão social advinda da não-resolução
dos graves problemas de desemprego e de pobreza
que em muitos lugares se agravam?

Sr. Presidente, ainda hoje de manhã, no
exercício matinal que costumo fazer perto da Quadra
309, caminhando em direção à Quadra 304, onde por
vezes encontro, perto da Capela de Nossa. Senhora
de Fátima, outros Senadores, como o Senador Pedro
Simon, hoje encontrei o Presidente do Banco Central,
Armínio Fraga e o Secretário Edward Amadeo, que
hoje está no Palácio do Governo. Eles estavam
conversando e, quando passei, transmiti-lhes a
mensagem de que esperava que, desta vez, a queda
nas taxas de juros e o aumento do nível de emprego
fossem algo persistente e duradouro. Do contrário,
veremos o aumento do Grito dos Excluídos e o
aumento de manifestações como aquela que ocorreu
neste dia 7 de setembro, quando um número
extraordinariamente grande de jovens adolescentes
desceu dos morros e das favelas do Rio de Janeiro e
começou a ocupar ônibus, quebrar lojas e assaltar
pessoas, e não se sabe por onde isso iria parar.
Quando eu os alertei para esse fato, o Presidente do
Banco Central, Armínio Fraga, disse-me: “É claro que
eu estou preocupado com isso, até porque a minha
família mora no Rio de Janeiro e, no Rio de Janeiro,
as favelas e os mais pobres não estão tão distantes
dos que moram na Zona Sul, em Ipanema ou em
Copacabana, vivendo em melhores condições de
vida. Mas, de repente, esses jovens vieram para as
ruas, para as principais avenidas, como a Atlântica e
Nossa Senhora de Copacabana, e para as praias,
mostrando o seu descontentamento”.

O Governo precisa ter um senso de urgência
muito maior, mais preocupação e sensibilidade para a
questão da distribuição da renda. Não basta apenas a
preocupação com o crescimento.

O Sr. Alcides Tápias distinguiu-se à frente do
Bradesco, antes como diretor da área de incentivos
fiscais e depois como vice-presidente, tendo sido um
de seus principais executivos; foi ainda sido guindado
ao posto de presidente da maior construtora
brasileira, a Camargo Corrêa. Qual é o significado da
ida do Sr. Alcides Tápias para o Ministério do
Desenvolvimento? Qual será a sua proposição? Será
que ele virá com a visão de que o desenvolvimento e
o crescimento têm de ser acelerados, sobretudo por
meio dos incentivos fiscais e creditícios,
encaminhados em primeiro lugar para as mãos de
empresários que já detêm grande patrimônio e até
para as grandes empresas multinacionais no Brasil, a

exemplo do que ocorreu recentemente para a
segunda empresa que mais fatura no mundo, a Ford?
Será que a compreensão de desenvolvimento do Sr.
Alcides Tápias será a continuidade de uma política
econômica que, por vezes, até gera renda e
emprego, mas que, ao mesmo tempo, desloca tantas
pessoas de suas oportunidades de trabalho, com um
resultado pífio, às vezes até negativo, garantindo a
concentração de renda e de poder nas mãos
daqueles que já detêm tanta riqueza neste País?

Será que o Presidente Fernando Henrique
Cardoso não se deu conta ainda, considerando os
benefícios advindos da queda da inflação, de que os
instrumentos de política econômica que vem
adotando tendem a criar mais e mais concentração
de renda e de riqueza? Será que não percebe que é
exatamente isso que demonstrou o IPEA, durante a
exposição que aqui fizeram o seu Presidente,
Roberto Martins, e o Sr. Ricardo Paes de Barros na
semana passada, discorrendo sobre a tendência
inarredável do Brasil em manter a péssima
distribuição da renda e da riqueza, permanecendo
como campeão mundial da desigualdade econômica
e social? Por que razão o Governo tem sido tão pouco
sensível à proclamação, cada vez mais intensa, de
que se deveria garantir a todas as pessoas um
mínimo de renda como um direito à cidadania?

Aqui estão presentes quatro senadores
franceses. Em 1988, por ocasião da segunda vez em
que François Mitterrand foi eleito presidente, houve o
compromisso de garantia de renda mínima a todos os
franceses. E, logo que assumiu o seu segundo
mandato, enviou para a Assembléia Nacional
Francesa a lei que instituiu o Revenu Minimum
d’Insertion, a Renda Mínima de Inserção, aprovada
por consenso e sancionada em dezembro de 1988.
Todo cidadão francês, se a sua renda não alcança
determinado patamar – dois mil e quinhentos francos
aproximadamente, ou um pouco mais –, passa a ter o
direito de receber um complemento de renda, como
um direito à cidadania. Podemos, inclusive, hoje, a
partir dos estudos que a comunidade francesa tem
sobre a experiência de dez anos de aplicação do
revenu minimum d’insertion, saber quais as falhas,
os aspetos positivos da lei e do seu desenho, para
compará-la com outras experiências.

Gostaria aqui de sublinhar que, no documento
divulgado pelo Grito dos Excluídos, está ali como um
dos pontos fundamentais a garantia de renda mínima
à população. Além disso, causa-me também grande
satisfação ver que mais e mais Senadores desta
Casa, dos mais diversos partidos, têm apoiado a
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idéia. Ainda ontem, o Vice-Presidente do Senado
Federal, Senador Geraldo Melo, transmitiu-me que,
em debate na TV Senado com um economista do
IPEA, ele próprio tomou a iniciativa de se dizer
convencido da importância de instituirmos uma renda
mínima nacionalmente.

Chamo a atenção ainda para um artigo sobre a
renda mínima, de autoria do Deputado Federal pelo
PMDB de Pernambuco, Salatiel de Carvalho,
publicado ontem no Jornal do Commercio, um dos
principais órgãos de imprensa de Pernambuco.
Nesse artigo, S. Exª diz o seguinte:

A História tem confirmado que, no
Brasil, o livre jogo das forças de mercado
perpetua a concentração da renda e a
pobreza. A sucessão de planos econômicos
e de discursos bem-intencionados não foi
suficiente para evitar a estagnação ou
mesmo diminuição da parcela da riqueza
destinada à população menos favorecida.

Diante disso, diante do fracasso
indiscutível das tentativas de distribuição da
riqueza através do crescimento econômico,
não resta dúvida de que é necessária uma
intervenção consciente e objetiva por parte
do poder público para erradicar a pobreza
no País.

Mas precisamos de uma ação eficaz,
que consiga escapar às armadilhas dos
mecanismos burocráticos, que
sistematicamente desviam os recursos
destinados à população carente. Todos
sabemos que o dinheiro que sai de Brasília
para beneficiar os cidadãos mais pobres
acaba se dissipando, antes de atingir seus
objetivos. Por isso não adianta
simplesmente querer acabar com a miséria,
ou fazer discursos reiterando esse
compromisso.

Como aliás, ontem ainda, mais uma vez, fez o
Presidente Fernando Henrique.

Nesse sentido, o simples aumento de
impostos não garante o êxito das ações,
pois os recursos arrecadados não chegam
às mãos de seus supostos beneficiários.

Além de ter recursos disponíveis, é
preciso encontrar mecanismos de
transferi-los, efetivamente, aos cidadãos
que deles necessitam.

A nosso ver, a melhor forma de
caminhar no sentido de erradicar a pobreza

no Brasil é o programa de redistribuição da
renda via imposto negativo e
complementação do salário mínimo.

A comprovação de que o cidadão não
dispõe, para si e para sua família, de um
nível de renda considerado mínimo para a
sobrevivência é o motivo e o foco da ação
reguladora do Estado.

A partir da decisão política, os
procedimentos administrativos são
relativamente simples, muito mais simples
do que os complexos programas de
desenvolvimento que nunca saem do papel
e acabam engordando os bolsos de
atravessadores e lideranças inescrupulosas.

Os efeitos de um programa como esse
serão muito maiores do que se imagina.
Basta percorrer o País e verificar quantas e
quantas pessoas sustentam suas famílias
apenas com os rendimentos de uma magra
aposentadoria. Em certos lugares, quem
ganha um salário mínimo por mês salva da
fome muitas crianças.

Se todos os chefes de família
brasileiros puderem dispor de uma renda
mínima mensal, teremos dado um salto
decisivo para erradicar a pobreza que tanto
nos envergonha, nós que temos alguns dos
piores indicadores sociais do Planeta.

Para os que duvidam da justiça e da
oportunidade do projeto, basta lembrar dos
últimos programas de ajuste lançados pelo
Governo, que propiciaram subsídios
bilionários às instituições financeiras.

E por aí prossegue, Sr. Presidente, concluindo
em favor do projeto de renda mínima e dizendo que,
apesar do boicote sistemático que a proposta de
renda mínima tem sofrido por parte dos donos do
poder econômico, a luta pelo direito à renda mínima
não tem sido ignorada pela sociedade, que, aliás,
tem retribuído o trabalho dos que a defendem com
votações expressivas.

Requeiro, Sr. Presidente, a transcrição, na
íntegra, do artigo do Deputado Salatiel Carvalho, do
PMDB, salientando a importância de mais e mais
pessoas estarem nessa batalha.

A propósito, Sr. Presidente, a própria Federação
do Comércio, assim como tantas outras entidades,
sobretudo nas áreas periféricas do Brasil, têm solicitado a
minha presença para expor o projeto de renda mínima.

Amanhã mesmo, pela manhã, estarei na Federação
do Comércio de São Paulo, que resolveu convi-
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dar-me para falar sobre o assunto como forma de
lhes possibilitar uma melhor compreensão acerca de
qual é o melhor desenho para o projeto de renda
mínima – projeto que há muito já deveríamos ter
instituído universalmente.

O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – V. Exª me
permite um aparte, Senador?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco – PT/SP) –
Para concluir, já que meu tempo está se esgotando,
com muita honra, concedo um aparte ao Senador
Maguito Vilela.

O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – Gostaria
de cumprimentá-lo por seu brilhante pronunciamento
e, ao mesmo tempo, apresentar também, em meu
nome e, quero crer, no do povo goiano, as
boas-vindas aos senadores franceses que nos
visitam e que dignificam com a sua presença este
Parlamento. V. Exª aborda o tema que está sendo
discutido em todo o Brasil.Estive há poucos dias no Rio
de Janeiro, na Escola de Comando e Estado-Maior do
Exército, falando sobre o problema da pobreza, da
miséria no nosso País. Tenho notícias de que o
Presidente Antonio Carlos Magalhães estará no Rio
falando sobre o mesmo assunto num simpósio
promovido pelo BNDES. E tenho sabido de reuniões, de
congressos e de simpósios que estão acontecendo em
todo o Brasil, em todos os Estados brasileiros, para
discutir o mesmo tema. Isto é sinal de que a sociedade,
de que o mundo político e o mundo empresarial
despertaram para a necessidade de encontrarmos uma
solução para esse problema que, como V. Exª afirmou,
nos envergonha a todos. De forma que estou muito
confiante que vamos encontrar a solução adequada para
resolver esse grave problema que vem nos desafiando e
desafiando o Brasil há tantos e tantos anos. Muito
obrigado.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Agradeço o aparte de V. Exª e aproveito a
oportunidade para informar que, ainda na última
sexta-feira, o Presidente Nacional do Partido dos
Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva, transmitiu-me
que havia convidado, da mesma forma que a
instituição do Rio de Janeiro que V. Exª mencionou, o
Presidente Antonio Carlos Magalhães para participar
de um simpósio que o Instituto de Cidadania, por ele
presidido, e a Trevisan Consultores Associados
promovem.O objetivo do simpósio é debater formas de
erradicar a pobreza em nosso País.

Eu disse a Lula que julgo essa iniciativa positiva,
pois desde o primeiro dia em que aqui chegamos,
desde que foi fundado o Partido dos Trabalhadores,
temos o objetivo da erradicação da pobreza e da

melhoria da distribuição da renda como nossa
primeira prioridade. Todos aqueles que resolverem
dar a isso prioridade total serão bem-vindos.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

RENDA MÍNIMA

Salatiel de Carvalho

A História tem confirmado que, no Brasil, o livre jogo das
forças de mercado perpetua a concentração da renda e a
pobreza. A sucessão de planos econômicos e de discursos
bem-intencionados não foi suficiente para evitar a estagnação ou
mesmo diminuição da parcela da riqueza destinada á população
menos favorecida.

Diante disso, diante do fracasso indiscutível das tentativas
de distribuição da riqueza através do crescimento econômico,
não resta dúv ida de que é necessária uma intervenção consciente e
objetiva por parte do poder público para erradicar a pobreza no País.

Mas precisamos de uma ação eficaz, que consiga escapar às
armadilhas dos mecanismos burocráticos que sistematicamente
desviam os recursos destinados á população carente. Todos
sabemos que o dinheiro que sai de Brasília para beneficiar os
cidadãos mais pobres acaba se dissipando antes de atingir seus
objetivos. Por isso não adianta simplesmente querer acabar com a
miséria ou fazer discursos reiterando esse compromisso.

Nesse sentido, o simples aumento de impostos não garante o
êxito das ações, pois os recursos arrecadados não chegam ás mãos
de seus supostos beneficiários.

Além de ter recursos disponíveis é preciso encontrar
mecanismos de transferí-los, efetivamente, aos cidadãos que deles
necessitam.

A nosso ver, a melhor forma de caminhar no sentido de
erradicar a pobreza do Brasil é o programa de redistribuição da renda
via imposto negativo e complementação do salário mínimo.

A comprovação de que o cidadão não dispõe, para si e para
sua família de um nível de renda considerado mínimo para a
sobrevivência é o motivo e o foco da ação reguladora do Estado.

A partir da decisão política, os procedimentos administrativos
relativamente simples, muito mais simples do que os complexos
programas de desenvolvimento que nunca saem do papel e acaba,
engordando os bolsos de atravessadores e lideranças
inescrupulosas.

Os efeitos de um programa como esse serão muito maiores
do que se imagina. Basta percorrer o País e verificar quantas e
quantas pessoas sustentam e suas famílias apenas com os
rendimentos de uma magra aposentadoria. Em certos lugares, quem
ganha um salário mínimo por mês salva da fome muitas crianças.

Se todos os chefes de família brasileiros puderem dispor de
uma renda mínima mensal, teremos dado um salto decisivo para
erradicar a pobreza que tanto nos envergonha, nós que temos alguns
dos piores indicadores sociais do Planeta.

Para os que duvidem da justiça e da oportunidade do
projeto, basta lembrar dos últimos programas de ajuste lançados
pelo Governo que propiciaram subsídios bilionários ás
instituições financeiras. Basta lembrar das fortunas amealhadas
pelos especuladores no momento da crise cambial no começo do
ano.
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Todos esses subsídios funcionam como um imposto
disfarçado, que acaba recaindo sobre os ombros dos menos
favorecidos, daqueles setores da sociedade que são menos
organizados e não conseguem lutar para proteger seus
interesses.

O programa de renda mínima, além de absolutamente
necessário para evitar a desagregação social e econômica de
regiões inteiras, virá restituir um direito que tem sido
sistematicamente usurpado através de mecanismos financeiros
invisíveis para a maioria da sociedade.

O problema como dissemos não é tanto o de aumentar
impostos. A carga tributária já é bastante elevada e não tem sido
suficiente para impedir que a dívida pública cresça de maneira
descontrolada. O mais importante é definir critérios e
mecanismos que garantam o direito à vida e à dignidade dos
cidadãos brasileiros, que têm sido vítimas de um modelo
econômico injusto e imoral.

Nesse contexto, cabe aqui um elogio á postura do
Senador Eduardo Suplicy, que há muitos anos vem lutando para
aprovar seu projeto de renda mínima. Apesar do boicote
sistemático que sua proposta tem sofrido por parte dos donos do
poder econômico, sua luta não tem sido ignorada pela sociedade,
que aliás, tem retribuído seu trabalho com votações expressivas.

Agora que o tema da miséria voltou a obter destaque da
mídia, a proposta de Suplicy, recebeu maiores atenções e já tem
suas virtudes reconhecidas mesmo por aqueles que antes se
opunham a ela.

O Brasil é um país muito rico e cheio de oportunidades.
Não podemos mais aceitar a exclusão de parcelas crescentes da
população por um modelo tão injusto e ineficiente. A erradicação
da pobreza é uma prioridade inquestionável.

Salatiel Carvalho é Deputado Federal – PMDB/PE

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Honra o Senado receber a delegação
de senadores franceses no dia de hoje. As ligações
do Brasil com a França são permanentes e tivemos
sempre, principalmente no lado cultural, uma
identificação perfeita. A base da nossa cultura,
sobretudo a literária, foi sempre buscada em França.

Os problemas políticos da França sempre
foram, no Brasil, vividos pelos brasileiros, sobretudo
na Segunda Guerra Mundial, quando nos aliamos à
França num momento em que aquele país ainda
estava tão sofrido no combate ao nazi-fascismo.

De modo que recebê-los é uma honra,
saudá-los é um privilégio. Daí por que registro a
presença da delegação francesa, composta pelos
Senadores Jacques Oudin, Joël Bourdin, Marc
Massion, Luc Dejoie, bem como pelo Sr. Patrick
Baudry, Diretor do Serviço de Orçamento,
Contabilidade e Previdência Social do Senado
Francês.

A nossa identificação tem que ser cada vez
maior. Interesses políticos, culturais e comerciais nos
unem à Europa e não gostaríamos de ficar presos
apenas a um lado do mundo, mas de estar sempre
ligados ao mundo inteiro. Essa tem sido a tradição do
Brasil e esse é o nosso desejo.

De modo que quando os vejo no Parlamento
brasileiro, no Senado, vivo um momento de felicidade.
Devo dizer-lhes que este Parlamento é muito mais
movimentado do que V. Exªs estão vendo hoje. É que
temos reuniões nas comissões e os parlamentares lá
estão, aproveitando os dias de ontem, de hoje e de
amanhã. Mas tenham a certeza de que ao saudá-los
estou fazendo isso em nome do povo brasileiro, em
nome dos Estados do Brasil aqui representados, para
dizer-lhes, mais uma vez, da nossa admiração pelo
seu povo e do nosso interesse em cada vez nos
unirmos mais. Se assim fizermos, acho que
estaremos contribuindo para ter um mundo melhor,
um mundo mais igual, e sobretudo com mais justiça
social.

Saúdo, com muito carinho, V. Exªs.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos

Magalhães) – Com a palavra o Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, distinta
representação francesa, antes de abordar o assunto
do meu pronunciamento, o Ministro Alcides Tápias,
também trago, como fizeram o Senador Eduardo
Suplicy e o nosso ilustre Presidente Antonio Carlos
Magalhães, a minha saudação aos parlamentares
franceses.

Nós, no Brasil, temos uma identificação muito
grande com a França. A minha geração,
principalmente, quando estudou os princípios de
liberdade, cultura e literatura, o fez olhando para a
França.

Os nossos princípios de liberdade nós os
aprendemos olhando para a queda da Bastilha.
Desde criança até hoje, depois do hino do meu País,
muitas e muitas vezes vou às lágrimas quando ouço o
fantástico hino da França, a Marselhesa.

Reconhecemos o significado e a importância da
França para a cultura da humanidade, para as causas
da liberdade, para as causas da justiça. E,
perdoem-me, tenho visto ultimamente alguns debates
internos da França que me têm chamado a atenção.

O mundo, após a guerra, estava dividido entre o
comunismo e o capitalismo; entre a União Soviética e
os Estados Unidos. De repente, cai o muro de Berlim,
cai a União Soviética, implode o comunismo. E
estamos vendo, com muita preocupação, o Brasil ter um
pólo só, sob o comando dos Estados Unidos, e uma
determinação só, a determinação dos Estados Uni-
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dos. Na hora de intervir em um país europeu, com
bombas e mais bombas e mais bombas, numa região
da antiga Iugoslávia, tradicionalmente de lutas que
vêm de longe, eles obrigaram a OTAN, no seu
cinqüentenário, a caminhar atrás e assinar embaixo.

Hoje, quando é o Timor Leste que está
precisando de presença, de uma ação, os
americanos dizem que não são a guarda do mundo.
São quando querem, como no caso do Iraque. Não
são quando não querem, quando não têm interesse.

Vejo também com preocupação que nós,
brasileiros, vivemos a angústia de muitas e muitas
vezes a língua portuguesa praticamente desaparecer.
No Brasil, ao estudar economia, alguém que não
entende inglês tem que ter um dicionário, porque os
nossos técnicos, os nossos economistas, para
mostrar que têm cultura, têm que falar termos em
inglês. As nossas músicas, hoje, são em grande parte
americanas, ao contrário do que ocorria na minha
geração, que ouvia músicas brasileiras, músicas
francesas. Temos que conviver com a lavagem
cerebral da música americana.

É muito difícil assistirmos a um filme francês ou
italiano nos dias de hoje, porque praticamente só há
filmes americanos. Na apresentação do chamado
Oscar, que é uma fantasia, que é uma lavagem
cerebral, passamos horas vendo o melhor do cinema
nos Estados Unidos para, depois, ter um título do
resto do mundo agraciado como o melhor. Ao mundo
inteiro, um; cinco minutos para o mundo inteiro na
programação assistida por três ou quatro bilhões de
pessoas, e o restante do tempo para os Estados
Unidos.

Mas só estou dizendo isso porque,
acompanhando a história da França, hoje, tenho me
preocupado. Há um projeto tramitando na França
obrigando os cinemas e as televisões francesas a
transmitirem um percentual de filmes nacionais.
Tínhamos uma determinação como essa no Brasil,
mas nunca imaginei que chegaria o dia em que a
França teria que ter também um projeto com esse
teor. Assisti a aprovação de uma lei francesa que
dispunha sobre o percentual de músicas francesas
nas rádios nacionais, caso contrário a música
americana promoveria uma lavagem cerebral.

E a Assembléia francesa está debatendo o fato
de as expressões em inglês estarem substituindo os
tradicionais termos e frases em francês nos nomes de
lojas, boates e até mesmo nos livros.

Se na França, berço do mundo, berço da
civilização, está acontecendo isso, devemos prestar
atenção. Acredito que V. Exªs devem comandar,
devem buscar uma orientação no mundo no sentido

da diversidade. Os americanos são importantes?
Sim. Viva a América! Mas a França tem o seu lugar. A
Itália tem o seu lugar. Os vários países do mundo têm
o seu lugar. E a política, a cultura, a música devem
ser diversificadas e não assumirem uma só direção,
como está acontecendo atualmente.

Nós os saudamos e nos solidarizamos com a
posição da França nessa questão. Inclusive,
lamentamos a retirada do francês dos concursos para
ingresso no Itamaraty. O francês sempre foi língua
oficial para a carreira diplomática. Para ser diplomata
brasileiro, o candidato deveria dominar o espanhol, o
francês e o inglês.Retiraram o francês dos concursos,
em uma demonstração de que agora basta saber o
inglês. Aqui em Brasília muitos têm orgulho de dizer,
filhos de ricos, filhos de gente importante, que vão
para uma escola onde estudam em inglês. O ritmo é
de escola americana, e eles praticamente conhecem
as histórias americanas, a vida americana. Isso
acontece numa escola de Brasília.

Minha saudação, meu abraço e meu respeito!
Tenho esperança de que, na velha e tradicional
França, assim como em todo tempo nasceram as
grandes idéias libertárias, surja agora uma
insurreição no sentido de se dizer: “Vivam os Estados
Unidos! Viva a cultura! Viva o progresso! Viva o
desenvolvimento! Viva a tecnologia feita por eles para
o seu próprio país e para o mundo!”. Mas vamos ver
um velho império romano dominando o mundo de
uma maneira muito pior, porque, à época, o Império
Romano exercia o seu domínio, mas, apesar de seu
poderio, não dominava a mente, porque não havia
televisão e rádio. Não havia a dominação humana
total, em que os princípios de uma entidade
praticamente lutam para não desaparecer.

Meu abraço muito cordial a V. Exªs.
Sr. Presidente, é com muito pesar que venho à

tribuna hoje. Na sexta-feira e também na
segunda-feira, fiz um apelo dramático ao Presidente
Fernando Henrique Cardoso. Lamentavelmente, V.
Exª não estava aqui. Sr. Presidente, V. Exª faz muita
falta. V. Exª não pode ficar fora por uma semana. Não
pode! Mesmo sendo feriado, V. Exª tem de vir aqui.
Se não está aqui na sexta-feira, deve estar na
segunda-feira; se não está aqui na segunda-feira,
deve estar na sexta-feira. V. Exª não estava aqui na
sexta-feira e nem na segunda-feira e fez falta! Se V.
Exª estivesse aqui, talvez as coisas tivessem sido
diferentes no que diz respeito ao Presidente da
República.

Sr. Presidente, falei com dois amigos pessoais
meus e do Presidente e tentei algo que me parecia muito
importante. Penso que o Presidente teve uma atitude
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correta e perfeita no momento em que demitiu o
Ministro. O Presidente não tinha outra saída. Há
momentos na vida em que não temos outra opção.
Quando chama de covarde a política do Ministro da
Fazenda, o Ministro não está chamando de covarde o
Ministro da Fazenda, mas sim o Presidente da
República.

Todos nós sabemos que o Sr. Malan não tem
vida própria. O Sr. Malan não é como o Ministro das
Minas e Energia que pode falar alto porque tem atrás
dele o Sr. Antonio Carlos Magalhães; então, ele tem
uma vida. Não pode falar alto como fala o Ministro dos
Transportes, porque o Padilha tem atrás dele o
PMDB. O Sr. Malan tem atrás dele o Presidente
Fernando Henrique Cardoso. É o homem do
Presidente! É o homem que, quando escolhido pelo
Fernando Henrique para ser Ministro da Fazenda,
trouxe para o Ministério... Trouxe não! Foi o Itamar
Franco quem concordou com isso! E ele foi Ministro
porque não estava ligado a banqueiro, à empresa, a
nada! No Governo Itamar Franco – isso é muito
importante -, pela única vez na história deste País, o
Banco do Brasil, o Banco Central, o BNDES e a Caixa
Econômica Federal não tiveram na presidência
banqueiro, grande empresário ou alguém ligado ao
setor internacional de finanças ou mesmo ao setor
local. Como o Sr. Malan não era nada disso, o Sr.
Itamar concordou com a sua escolha. Então, o Sr.
Malan tem atrás dele o Senhor Fernando Henrique
Cardoso.

Chamando um de covarde, chamou o outro
também de covarde. Foi demitido, muito bem
demitido. Fiz um apelo desta Casa – aliás, eu o fiz na
mesma linguagem de V. Exª -, para que não se
iludisse. O Sr. Clóvis Carvalho saiu por causa da
linguagem que usou, pela agressão que fez. Mas há
muita gente que concorda com praticamente tudo o
que o Sr. Clóvis Carvalho disse, à exceção disso.

A tese do desenvolvimento é ridícula. Não dá
para entender como os altos escalões da República
ficam discutindo o óbvio. Há os que defendem a
estabilidade, e há os que defendem o
desenvolvimento. Como é que há desenvolvimento
sem estabilidade? Como é que há estabilidade sem
desenvolvimento? É claro que há o tom, o plus, o
mais, o menos. O Sr. Ministro da Fazenda quer
desenvolvimento, mas não um desenvolvimento
aberto, aéreo, irresponsável. S. Exª quer um
desenvolvimento graduado, ou seja, quer garantir a
estabilidade e buscar o desenvolvimento. Outros
acham que o Sr. Pedro Malan está exagerando,
graduando demais, agindo devagar demais e que ele
deve arrojar um pouco mais; querem, com isso, um
desenvolvimento mais avançado.É essa a discussão.

O Governo Sarney – V. Exª, como eu, foi
Ministro – tinha competência para fazer isso. V. Exª
sabe disso. De um lado, o Francisco Dornelles e,
principalmente, o Dilson Funaro, ex-Ministro da
Fazenda, queriam crescer, desenvolver e expandir
com suas propostas, mas, de outro lado, o Ministro do
Planejamento João Sayad dizia: “Devemos ter
controle. Vamos devagar. Não é bem assim. Temos de
pensar duas vezes”. E o Presidente José Sarney, com
muita competência, ouvia ambos. Participei de
reuniões onde os dois estavam presentes. O
Presidente deixava o Funaro falar que tinha que fazer
isso e aquilo. E aí entrava o Sayad, mais tímido e
introvertido – enquanto o Funaro era
excepcionalmente extrovertido -, e dizia: “Olha, eu
acho que o Funaro está bem, mas não pode ser tanto
assim. Devemos ter controle”. Mas isso acontecia
dentro do Governo. Esse debate era feito
internamente. Não havia manchetes em relação a
isso. Nos jornais da época, não há qualquer acusação
por parte do Sr. Sayad contra o Sr. Funaro ou
vice-versa. O ridículo não é a discussão; o ridículo é o
debate vir a público.

Sai o Sr. Clóvis Carvalho, que nunca deveria ter
entrado. Pensou-se que havia uma unanimidade.
Neste Brasil, há duas unanimidades. Uma delas é a
que diz respeito ao fato de que o Senhor Fernando
Henrique é um homem sério; diga o que se disser
dele, mas não se pode inventar que o Senhor
Fernando Henrique Cardoso não é um homem de
bem, um homem digno, um homem correto. A outra
unanimidade gira em torno de que ninguém gostava
do Sr. Clóvis Carvalho, que saiu e não deixou
saudade.

Eu dizia desta tribuna: “Senhor Presidente
Fernando Henrique Cardoso, pense! Medite a
respeito do nome que Vossa Excelência vai escolher,
pois essa escolha é muito importante. Será o nome
mais importante que Vossa Excelência vai escolher
neste seu segundo Governo. A escolha desse nome
vai dar a caracterização, a orientação do seu
Governo”.

Sua Excelência lançou um plano de metas, o
Plano Plurianual, e deu-lhe o nome pomposo de
“Avança Brasil!”, porque o nome “Brasil em Ação” já
estava desgastado. Mas o “Avança Brasil!” é o Plano
Plurianual, é um projeto, é uma proposta, é uma carta
de intenções que envolve um montante de R$1,1
trilhão. Onde está esse dinheiro? É o dinheiro público,
o dinheiro dos Estados, das prefeituras e da iniciativa
privada. Pergunta-se: vai ser garantido? Vem o Dr.
Pedro Malan e diz: “Depende das crises, depende
disso, depende daquilo”. Haverá um crescimento, no
próximo ano, de 4% e, nos dois anos seguintes, de
6%. Pergunta-se novamente: é garantido? Responde
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o Sr. Pedro Malan: “Se não houver nenhuma outra
crise como a da Rússia, como a da China ou como a
do Japão, se não houver nenhuma outra crise, pode
ser que sim”. Vão ser criados 8,5 milhões de novos
empregos? Esperamos que sim.

O Sr. Roberto Requião (PMDB – PR) – V. Exª
me permite um aparte?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Só um
minuto, Senador Roberto Requião.

O plano do Senhor Fernando Henrique é um
plano de intenções que não tem o mesmo peso do
primeiro. Todos se lembram dos “cinco dedos das
mãos”. O Senhor Fernando Henrique ganhou as
eleições quando disse que, em seu Governo, daria
prioridade à agricultura, à saúde, à educação, à
moradia e ao bem-estar social. Ali estava a
credibilidade do Presidente. Hoje “os cinco dedos”
estão ali, e não dá para esconder nenhum, porque
nenhum desses problemas foi resolvido.

O primeiro plano, o “Brasil em Ação”, passou e
não se sabe para onde foi. Agora vem o segundo
plano, e Sua Excelência está com a credibilidade no
chão.

Eu dizia: “Senhor Presidente, Vossa Excelência
deve escolher um nome que tenha credibilidade, que
seja aceito. No momento em que Vossa Excelência
decidir quem será o novo Ministro do
Desenvolvimento, tanto no Rio Grande do Sul, como
no Rio Grande do Norte, deverão conhecer esse
nome. Deverão dizer: “Que baita nome ele escolheu!
Esse é o nome!”. Aí Sua Excelência escolhe o Sr.
Alcides Lápias. O nome dele é Lápias, não é?

O Sr.Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Tápias.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Tápias.

Eu preferia que fosse Lápias, porque Tápias lembra
tapear. Mas o nome é Tápias. Vamos deixar claro.
Taquigrafia, atenção: acento no primeiro “a”. O nome
é Tápias. Peço que a Taquigrafia não esqueça isso,
para não me deixar mal. O acento é no primeiro “a”. O
nome é Tápias, e nele não há um “r”.

Eu não sabia quem era o escolhido.
E sou brindado hoje com o editorial do jornal O

Estado de S. Paulo. Ah, Sr. Presidente, que saudade
do nosso velho Estadão! Que saudade do tempo em
que pai e filho estavam vivos! No tempo de Júlio de
Mesquita Filho, havia uma linha reta. Podia-se
discordar, mas tinha de se aplaudir.

Eu levei o Estadão pelo Rio Grande afora na
época do regime militar. Aprendi a cozinhar com as
“Receitas de Dona Benta” e reli Camões nas páginas
censuradas do jornal, onde eram publicadas
mensagens. Nunca me esqueço de uma palestra de
Carlos Chagas, na Assembléia Legislativa, cercada

pelo Exército, onde ele nos mostrou uma série dos
originais do Estadão que não tinha saído por causa
da censura. Mas eles publicavam e imprimiam, e,
depois, o censor retirava.

O Estadão me coloca numa posição de ridículo,
de grotesco. Tenho muito respeito por esse cidadão
do Estadão, mas acho que ele não está à altura
daquele jornal. O jornal é muito maior que esse
jornalista, que não sei quem é. Em primeiro lugar, ele
mente quando diz que penso que é melhor que não
seja político. É mentira! Em nenhum momento, afirmei
que o cidadão deveria ser político.Até deixei claro que
poderia até não ser político. Poderia ser ou não
político; essa deveria ser uma escolha pessoal do
Presidente. Diz ele que quero deixar uma reserva
para os políticos, porque dei a entender que só os
políticos é que são competentes e que devemos
deixar esse cargo para os políticos e não para um
técnico, como está aqui. Mentira! Ele faltou com a
verdade.

É dito: “A percepção é a de que o Governo é,
antes de tudo, uma reserva de mercado de trabalho
para políticos profissionais, chamados a ocupar os
postos de primeiro escalão do edifício administrativo.
(...) Tão arraigada é a expectativa segundo a qual o
mandatário comporá sua equipe, em estrita
obediência a esse modelo corporativo, que, a cada
indicação discrepante, tem um protesto”.

Ele diz que os meus discursos são hilariantes,
que ele ri muito e que sou uma figura folclórica. Não
sei. Considero-me uma figura que diz o que pensa.
Falo do meu jeito, falo com o coração e com a minha
alma. Se esse cidadão me conhecesse, ele iria
verificar, em primeiro lugar, que não sou político
profissional, embora esteja na política há 40 anos.
Deixei de ocupar vários cargos, inclusive em
Ministérios, por decisão pessoal. Eu poderia ter
permanecido por mais cinco anos como Ministro do
Presidente Sarney, mas saí no primeiro ano para
buscar o mandato popular. Poderia ter sido Ministro
do Sr. Itamar, mas recusei o convite e, a muito custo,
aceitei ser Líder, porque eu tinha coordenado e
comandado, junto com outros companheiros, a CPI
do Impeachment. Eu não queria que, na minha
biografia, ficasse consignado que ajudei a derrubar o
Sr. Collor e que, depois, vim a ocupar o Ministério que
o substituiu. Fui convidado pelo Senhor Fernando
Henrique, no início do seu mandato, para ser Líder do
seu Governo, mas recusei o convite, porque sabia
que não me identificaria com o tipo de política e de
alianças que ele havia feito.

Não, meu senhor! O senhor se ilude a meu
respeito. Tenho idéias, pensamentos e uma maneira de
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ser. Meu senhor, a minha discordância em relação à
escolha do Sr. Tápias é diferente daquilo que o
senhor está salientando. Penso que, para essa
posição, o Senhor Fernando Henrique deveria
escolher um nome de repercussão nacional, um
homem que tivesse credibilidade e respeitabilidade
nacionais.

Dei um exemplo. O Ministro da Fazenda do
Governo Itamar, Eliseu Resende, daquela tribuna,
respondeu ponto por ponto à reportagem da revista
Veja que criticava a sua honra e contava uma série de
fatos a seu respeito.E S.Exª se saiu muito bem, teve o
aplauso do Senado. Nós festejamos. E estávamos
festejando quando, na segunda-feira, a revista Veja
publicou outra edição, com nova capa e nova
reportagem, contando outros fatos. Às nove horas da
manhã, o Sr. Eliseu, o Presidente e eu estávamos no
Palácio. O Presidente, fanatizado, dizia que ele tinha
de ficar, que isso não tinha significado algum e que
era preciso responder.E o Presidente se surpreendeu
quando o Sr. Eliseu aceitou o debate que estávamos
travando. Achei que ele deveria renunciar, porque ele
não poderia passar o tempo todo mostrando que era
honesto. A URV, precursora do Plano Real, tinha que
ser tocada, e estávamos patinando há três meses.
Eliseu Resende teve a grandeza de renunciar. E
ficamos sem ele.

E o Sr. Itamar, o bronco, o que não tem curso
superior e pós graduação em universidades no
exterior, teve a visão de não escolher um economista
ou um executivo de uma empresa paulista para ser
Ministro da Fazenda naquela época. Ele escolheu um
cassado, um sociólogo, uma pessoa que tinha se
lançado na vida pública nos palanques de beira de
fábrica, com o Lula candidato ao Senado da
República contra o Montoro. Ele escolheu o Sr.
Fernando Henrique Cardoso.

Na hora em que ele me falou, quando
estávamos no Palácio, não entendi. “Eu vou colocá-lo”
– disse ele. Convidou, então, Fernando Henrique,
que, apavorado, disse que não aceitava e que viria a
Brasília. Conversou com sua mulher, que sugeriu que
ele não aceitasse ao convite de jeito nenhum. No dia
seguinte, nas manchetes de todos os jornais, foi
publicado que ele tinha aceitado o convite. Ele foi
nomeado Ministro sem ter dado a resposta. Itamar o
nomeou. A empresa paulista ficou de olhos
arregalados. A imprensa não entendeu. Um sociólogo
de esquerda? Pois foi escolhido Fernando Henrique!

Dizia eu, desta tribuna, Sr. Presidente: o Sr.
Itamar teve a competência de, naquela hora tão
importante e vital, em que a URV estava dando certo
e em que se ia avançar para o Plano Real – era

necessário alguém que desse credibilidade ao Plano
-, nomear o Fernando Henrique! Ele não foi buscar
banqueiros ou empresários importantes de São
Paulo.

Então, por que o Senhor Fernando Henrique, no
momento em que seu Governo está com o mais baixo
índice de popularidade, não faz algo semelhante?

Agora, Sua Excelência está convocando os
Ministros para a guerra! Estou assustado, Sr.
Presidente. Guerra contra quem? Que guerra é essa
de que Sua Excelência está falando? “Vamo-nos
preparar para a guerra!” Se a guerra é para calar a
boca, Sr. Presidente, que se coloque esparadrapo.

Nesta hora em que o Presidente da República
está preocupado com a arrancada para não perder
mais tempo, eu disse desta tribuna, na segunda-feira:
“Presidente Fernando, se o Itamar, que não tem a sua
visão, escolheu V. Exª; V. Exª que é um homem de
imensa visão...”

Está certo, Sr. Presidente, acho que o
Presidente Fernando Henrique deve pensar o
seguinte: “Mas não há um outro como eu. Igual a mim
não há. Com a minha capacidade, com a minha
competência, com a minha genialidade não há outro.”
Mas não precisa ser igual a Sua Excelência; que seja
50%, Sr. Presidente. Não precisa ser 100% igual.
Fernando Henrique pensou, refletiu, analisou: “Igual a
mim não há. O Itamar fez porque eu estava sobrando,
mas agora não há alguém sobrando.” Por amor de
Deus, Sr. Presidente, por amor de Deus!

O Itamar teve o ato de arrojo de, sem pedir,
nomear o Senhor Fernando Henrique, que estava lá
no Japão, e o Senhor Fernando Henrique escolhe o
Sr Tápias. Sr. Tápias – credencial primeira: começou
como contínuo e foi a vice-presidente do Bradesco.
Emocionante, não há dúvida alguma! Um gesto que
merece respeito, daquelas pessoas que começam do
nada e chegam lá em cima. Sempre me lembro de
uma figura máxima nesse sentido, que foi Onassis.
Ele começou, vindo da Grécia, às margens do Tigre,
na Argentina, ajudando os marinheiros, pegando
restos de cigarro e fazendo cigarro novo, que lhes
vendia. Economizou, comprou a primeira barca,
comprou a segunda barca, comprou a terceira barca,
e terminou sendo o mais importante homem do
mundo, em seu segmento. Grande nome.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – (Faz soar a campainha).

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr.
Presidente, peço um pouco mais de tolerância. Só um
pouquinho. Obrigado.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) –
Permite-me V.Exª um aparte, Senador Pedro Simon?
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Já.
Primeiro o do Requião, e já lhe darei o aparte.

O Sr. José Roberto Arruda (PSDB – DF) –
Depois, eu gostaria de merecer um aparte de V. Exª.

O Sr. Alberto Silva (PMDB – PI) – Também
estou inscrito para um aparte.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – São muitos os aparteantes. Pediria,
não somente aos aparteantes como ao orador, que
fossem sintéticos tanto o aparte quanto a resposta,
porque existem outros oradores.

Aproveito a oportunidade para dizer que
aqueles que participam de Comissão estão liberados
para ir a ela.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sairei
daqui e irei à Comissão, Sr. Presidente, como fiz
ontem, o tempo todo, até às 21 horas.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – É que eu já teria que acabar agora, mas
não posso acabar com V. Exª na tribuna.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Muito
obrigado. Agradeço a gentileza de V. Exª. Sei que é do
fundo do coração essa sua sinceridade. Muito
obrigado.

Olha, claro que tem valor! Sabe-se lá o que é
entrar como contínuo e terminar vice-presidente de
banco? Largar o banco, o maior banco privado do
Brasil, ir para a Camargo Corrêa, a maior empreiteira
nacional, e ser presidente? É um baita cara. Por amor
de Deus, é um baita cara! Não tenho coisa alguma
contra sua dignidade, acho-o muito competente.

Com relação ao Bradesco, tem que falar desta
tribuna o Senador Requião, que foi Relator da CPI
dos Precatórios. A CPI teve coragem, graças ao
Senador Requião, de denunciar Governador, Prefeito,
entidades e o próprio banco Bradesco, mas ficou tudo
na gaveta do Procurador. À época em que esses fatos
aconteceram, existia a “corrente da felicidade”, de
que fala o Senador Requião. Fortunas andando; o
primeiro da cadeia não tinha um tostão, o segundo
também não, nem o terceiro, porque lá na ponta, para
receber, estava o Bradesco. Esse é um fato muito
grave. Eu pertencia à CPI, e disso o Senador Requião
vai falar.

Agora, ele está lá na Camargo Corrêa. Tenho
recebido várias manifestações. Ele explodiu a
Camargo Corrêa em desenvolvimento. Há um
Senador importante de São Paulo, e não é o Suplicy,
que diz que, hoje, 80% do PIB brasileiro andam por
estradas que estão sob o controle da Camargo
Corrêa, sob a coordenação desse cidadão. No setor

elétrico, a Camargo Corrêa entrou com dinheiro do
BNDES, e esse é o cidadão que o coordenou.

Votamos o imposto sobre cheque. Foi uma luta
tremenda, mas o imposto foi aprovado. Aprovado o
imposto sobre cheque, a Febraban entrou em juízo,
discutiu, debateu, questionou. O presidente da
Febraban era o Sr. Tápias.

Na hora de fazer a fiscalização – e ainda ontem
repetiu-nos isso o Secretário da Receita, Sr. Maciel -,
a Receita queria saber: “O Sr. Pedro Simon, pagou
tanto de imposto sobre cheque. De onde é? Pagou
em tal lugar.” A Febraban do Sr. Tápias entrou em
juízo e esse nosso querido Supremo, Sr. Presidente,
tem algumas decisões fantásticas.

O Supremo decidiu que a Receita não pode
saber. O homem do Bradesco sabe, um
funcionariozinho de terceira categoria do Bradesco
sabe quanto eu paguei, onde dei e quais são os meus
cheques, onde estão, onde não estão, o que se faz,
mas a Receita não pode saber. Ela só diz o seguinte:
o Pedro Simon ganhou tanto e pagou tanto. Mas de
onde veio é proibido.

Esse é o homem que, agora, vem para o lado de
cá. Aí, dizem: “Mas também criticaram muito o atual
Presidente do Banco Central e olhem que ele está
dando certo.” Eu acho que ele está dando certo. Não
nego o que se dizia do Presidente do Banco Central,
que foram pegar o braço direito de um
megaespeculador para ser Presidente do Banco
Central. Até alguém, que não sou eu, disse que era o
mesmo que chegar na Rocinha e pegar o homem que
comanda o tráfico de drogas para ser chefe de polícia.
Mas, de certa forma, houve lógica, porque esse
cidadão conhece tudo sobre especulação e está
cuidando da especulação. Ele está no seu setor,
mas do outro lado. E se está agindo do outro lado,
e está indo bem, repito, tudo bem.

Agora, não me parece que o Sr. Tápias foi
convocado para uma posição dessa natureza. Ele
foi convocado para ser o algodão de cristal, para
mostrar ao Sr. Malan, como disse o Sr. Antonio
Carlos Magalhães – e disse muito bem -, que S.
Exª não é um vitorioso, que ganhou mas não
levou; que, pelo contrário, está numa situação
delicada, agora. Caiu um, caíram dois, caíram
três. S. Exª é o tal? Não é bem assim. Volto a
repetir: há muita gente que discorda do discurso do
Clóvis, discorda da gravação, do debate que fez o
Ministro anterior com o Banco Central, num
envolvimento que não era próprio de Ministro, mas
muita gente adota a tese de que o Brasil deve crescer.
Então, tem esta: o Sr. Malan: super; o Senhor
Fernando Henrique na questão de não saber dizer
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“não”. . .Olhe, Sr. Presidente, vou contar a V. Exª
a seguinte situação: fui Líder do Governo. E hoje
posso citar uma das causas da grande vitória do
Senhor Fernando Henrique Cardoso. Sua Excelência
era Ministro da Fazenda, e o Sr. Itamar Franco,
Presidente da República. O que acontecia é que o
Senhor Fernando Henrique Cardoso, com a sua
equipe, debatia, demonstrava, apresentava teses e
propostas que davam certo e errado. S. Exª falava.
Quando dava errado, quando as coisas não davam
para ser, quando tinham que mudar, quando S. Exª
dizia “sim” - como hoje Sua Excelência diz “sim”, lá
pelas tantas vemos que o “sim” não é “sim” -, S. Exª
chegava lá para o Itamar: “Itamar, você vai dizer
“não”.” Não, mas o Fernando Henrique era o Ministro
da Fazenda! Vinha uma pessoa interessada: “Mas o
Ministro da Fazenda me disse que “não”!” Era uma
das coisas que o Itamar mais gostava: dizer “não”
quando Fernando Henrique já tinha dito “sim”, de
acordo com o próprio Fernando Henrique. É o que
está faltando agora para o Senhor Fernando
Henrique. Está faltando alguém que fale depois de
Sua Excelência para dizer “não”. Deus me perdoe,
mas não sei se o Senhor Fernando Henrique não
nasceu para ser o maior “segundo” que o mundo já
teve! Mas como primeiro, para dar a última palavra,
eu não sei...Se Sua Excelência é assim, se é difícil
para Sua Excelência dar a palavra final, Sua
Excelência teria que colocar ali alguém que fizesse
esse jogo, alguém que tivesse essa capacidade,
alguém que tivesse essa competência e,
principalmente, se o Sr. Malan está dizendo que
temos que crescer devagarinho, porque não há
dinheiro, tem que selecionar esse desenvolvimento.
Vamos crescer onde? Penso, Sr. Presidente, que
vamos crescer na agricultura, na agricultura familiar,
vamos plantar — não apenas como diz o Governo,
para exportar — para exportar também, mas vamos
plantar para os trinta milhões de brasileiros que estão
passando fome. Vamos iniciar um plano de moradia
popular, Sr. Presidente. V. Exª apresentou um plano,
que estamos debatendo lá na Comissão, a respeito
do combate à fome. Que coisa melhor para combater
a pobreza que produzir alimentos para o povo! Iniciar
um plano de moradia popular, onde a prefeitura entra
com o terreno; o Estado, com a infra-estrutura; e a
União, com o dinheiro, para que, na mão-de-obra em
forma de mutirão, seja feita a construção! Vamos criar
um banco popular para auxiliar! Um banco que dê
dinheiro - cinco, dez, quinze mil reais - para aquele
que hoje não é nada, que não existe, de repente ele
possa ter a sua cozinha semi-industrial, poder fazer
alguma coisa, ter um emprego. É por aí que tem que
ser!

Agora, o Sr. Tápias, Sr. Presidente, o Sr. Tápias,
com todo o respeito – ele tem 35 anos de banco – ,
com 35 anos de banco, o que ele entende é de
colocar dinheiro e ganhar juros. Daí ele foi para uma
empreiteira. Na empreiteira o que se sabe fazer é
bastante obras para cobrar e pegar o dinheiro do
Governo. Qual é a sensibilidade social que ele tem?
Qual é a experiência que ele tem para olhar uma hora
como esta? Se tivéssemos “as burras cheias”, Sr.
Presidente, se estivéssemos cheios de dinheiro, a
hora é de aplicar, vamos gastar, o Sr. Tápias era o
homem formidável.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Senador Pedro Simon, pediria a V. Exª
que encerrasse, pois V. Exª já ultrapassou o seu
tempo em 20 minutos. Eu realmente ficaria mal com
os outros Parlamentares quando S. Exªs quisessem
se estender no tempo.

Claro que o discurso de V. Exª está agradando
ao Plenário, mas se V. Exª puder contribuir com a
Mesa, eu o agradeço

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Já estou
encerrando, Sr. Presidente. Palavra que eu encerro.

Mas em uma hora como esta, em que o
Governo vai ter que medir, o Senhor Fernando
Henrique tem que entender isso: Sua Excelência vai
ter que medir onde irá fazer o desenvolvimento.
Contamos com o Presidente do Senado, que lançou
uma Comissão, que é unanimidade no Congresso,
onde estamos debatendo, dia-a-dia, onde é que
devemos atuar, qual é o projeto, qual é a idéia, qual é
a proposta que podemos fazer na busca de algo no
sentido da erradicação da miséria.

O Sr. Tápias, me perdoe, Sr. Presidente, foi
muito infeliz o Presidente. Quem diria, Presidente? O
Sr. Itamar Franco, rústico – agora é fácil -, mas teve a
visão de ver no Fernando Henrique uma pessoa que
todos achavam – no Itamaraty estava bem: gosta de
viajar, fala várias línguas, etc -, mas não passava pela
cabeça de ninguém o Fernando Henrique na
Fazenda. E ele o nomeou. E o Senhor Fernando
Henrique, que já é Presidente, não é o Itamar, é ele,
que já tem um bom Ministro da Fazenda, que é o
Malan, na hora de escolher uma pessoa para essa
missão, escolhe o Sr. Tápias, que tem um mérito: é
seu amigo, da sua cota pessoal.

Sr. Presidente, acho que deveríamos
baixar, al iás, pretendo apresentar uma lei
dizendo que Presidente da Repúbl ica não
tem cota pessoal de Ministro. Isso é um
absurdo, Sr. Presidente! Deve s e r i n d i c a d o
a l g u é m d e c a p a c i d a d e , d e c o m p e t ê n c i a ,
l i g a d o a p a r t i d o , à i n d ú s t r i a , a o
c o m é r c i o o u a o n d e q u i s e r . M a s o l h a ,
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e s s e Senhor Fernando Henrique tem sido
incompetente em sua cota pessoal! E é o Eduardo
Jorge...

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Senador Pedro Simon, o tempo de V.
Exª está esgotado.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Agradeço,
Sr. Presidente. Peço desculpas por ter me alongado.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB – DF)
– Sr. Presidente, peço a palavra como Líder, apenas
para fazer algumas considerações sobre o discurso
do Senador Pedro Simon, assumindo o compromisso
de ser bastante rápido.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – V. Exª tem a palavra, como Líder do
Governo.

A Senadora Marina Silva fará uma comunicação
inadiável, e o Senador Maguito Vilela está inscrito.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB – DF.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, meu caro Senador Pedro
Simon, gostaria de, rapidamente, em primeiro lugar,
dizer que todas as informações do setor produtivo
sobre o Dr. Alcides Tápias revelam tratar-se de um
homem que vem de uma escola de austeridade, tem
excelente reputação, é um homem competente e tem
interlocução com o setor produtivo. E, embora o
Senador Pedro Simon não deseje me ouvir, eu diria,
Senador, que é fundamental que tenhamos, no
critério de julgamento das pessoas que fazem vida
pública – e lhe agradeço pela atenção – , e V. Exª mais
experiente sabe disso, o cuidado de julgar as pessoas
pelos atos, pela sua vida, e não pelos lugares em que
trabalhou. Não julgo ninguém bom ou ruim porque é
político ou porque é empresário. Há bons e maus
políticos. Há bons e maus empresários.

Mas vamos assistir ao desempenho do Dr.
Alcides Tápias. Espero que ele dê conta, com a
reputação que tem, de ser uma interlocução com o
setor produtivo e de cumprir o desafio de fazer
desenvolvimento com estabilidade. É um desafio
próximo, desses que V. Exª enfrenta todos os dias, ou
seja, falar coisas sérias com bom humor. E eu, não só
como seu amigo, seu admirador, seu Colega de
Senado, reconheço que V. Exª tem dado conta desse
desafio, difícil, porque, muitas vezes, no limite, mas V.
Exª, com a inteligência e formação que tem, tem-se
saído muito bem.

Senador Pedro Simon, a guerra a que se referiu
o Presidente, não é guerra contra ninguém; é uma
guerra a favor do Brasil; é uma guerra de quem
acredita neste País, e que ao invés de ficar
choramingando pelas dificuldades, sabe que o País
desmentiu os pessimistas, levou um “soco na boca do
estômago” com a crise econômica internacional,

recuperou-se, já tem índices de desempenho muito
melhores do que os analistas econômicos
imaginavam, e há um cenário econômico à nossa
frente com crescimento possível de 4% do PIB, com
uma inflação inferior a 6%, desde que digamos “não”.
E o Presidente tem dito “não” até quando quem
sugere é o seu amigo mais próximo. “Não” ao
populismo; tem dito “sim” à persistência, ao caminho
da responsabilidade fiscal, único caminho que pode
gerar um desenvolvimento sustentado.

V. Exª foi Líder, V. Exª é um Parlamentar
experiente, e se lembra, como Ministro, como Líder, do
falso desenvolvimento:daquele que laçava boi no pasto,
que congelava poupança, que confiscava, que gerava
grandes expectativas para depois gerar grandes
frustrações. Não é esse o desenvolvimento que
desejamos.

Se V. Exª tivesse falado ontem, antes da reunião
ministerial, diriam, com justiça, que as decisões
firmes do Presidente, como a de destinar R$2,4
bilhões de crédito para construção da casa própria e
os R$1,75 bilhões para financiamento da safra,
disponíveis no Banco do Brasil para o mês de
setembro, teriam ocorrido por causa de seu discurso.

Dessa vez, graças a Deus, V. Exª falou um dia
depois. Caso contrário, Senador Pedro Simon – e falo
carinhosamente não como Líder do Governo, função
temporária, transitória, como bem sabe V. Exª, e sim
como seu admirador -, o risco que V. Exª corre com
esse seu discurso tão veemente e tão afirmativo é
como aquele que correu Chico Buarque durante o
regime militar: quando interrogado a respeito da
música Amanhã Vai Ser Outro Dia. Perguntavam-lhe
os inquisidores o que ele queria dizer com “amanhã
vai ser outro dia”. Ele contou a seguinte história: havia
um galo que acreditava piamente que sol nascia
quando ele cantava. Todos os dias ele acordava
cedinho, ainda escuro, cantava, e o sol nascia. Eis
que um dia, ele se apaixonou por uma galinha do
terreiro vizinho, pulou a cerca, teve uma noite de amor
e, no outro dia, quando acordou, o sol já tinha nascido.

Espero sinceramente, Senador Pedro Simon,
continuar contando com seu espírito crítico – críticas
construtivas, reconheço – mas espero que, assim
como muitos de nós erramos no julgamento, àquela
época precipitado, sobre Armínio Fraga, que está
tendo a coragem de enfrentar a corporação do Banco
Central, diminuindo compulsórios e fiscalizando
bancos; que está conseguindo diminuir os juros, o seu
prejulgamento em relação ao Dr. Alcides Tápias seja
desmentido por ele mesmo. Ninguém mais tem
condições de fazer isso. E digo mais a V. Exª: essa é a
chance da nossa geração.
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Na década de 70, havia desenvolvimento com
descontrole da economia. No final da década de 80,
fez-se estabilidade sem desenvolvimento. Essa não é a
chance do Presidente Fernando Henrique Cardoso nem
do Governo; é a nossa chance de mostrar ao País e ao
mundo que é absolutamente compatível fazer
desenvolvimento com responsabilidade fiscal e com
estabilidade.

Agradeço a V. Exª.
O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – V. Exª me

permite um aparte, Senador José Roberto Arruda?
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – A Mesa

informa ao nobre Senador Edison Lobão que, no
período de comunicação de liderança, não é
permitida a concessão de apartes.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB – DF)
– Lamentando não poder ouvir o aparte do Senador
Edison Lobão, agradeço.

Durante o discurso do Sr. José
Roberto Arruda, o Sr. Antonio Carlos
Magalhães, Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Nabor
Júnior, 3º Secretário.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Sr.
Presidente, solicito minha inscrição para uma
comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Está
inscrita antes de V. Exª a Senadora Marina Silva, a
quem eu concedo a palavra para uma comunicação
de liderança por cinco minutos.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Perfeitamente.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA) – Sr.
Presidente, peço a minha inscrição para falar em
nome da Liderança do PPB. E solicito um
esclarecimento: a Senadora Marina Silva vai falar em
nome do Bloco?

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – A
Senadora Marina Silva vai falar como Líder do Bloco.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA) – Agradeço a V.
Exª, Sr. Presidente.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Sr.
Presidente, esclareço a V. Exª que usarei da palavra na
sessão de hoje por permuta com o Senador Jefferson
Péres, o que comuniquei ao Presidente da Mesa,
Senador Antonio Carlos Magalhães. No entanto, creio
que a Secretaria não informou esse fato a V. Exª
quando assumiu a presidência.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – A Mesa
comunica a V. Exª, Senadora Marina Silva, que, de
acordo com entendimento entre a Mesa e as

Lideranças partidárias, o período destinado à Ordem do
Dia da presente sessão será aproveitado para o
funcionamento das Comissões Técnicas. Neste
momento, funciona a Comissão de Educação.

Desse modo, após a manifestação dos oradores
inscritos para falar em nome das suas respectivas
Bancadas e o pronunciamento do Senador Maguito
Vilela, a Mesa encerrará a sessão, como aconteceu na
tarde de ontem, quando o Presidente da Mesa, Senador
Antonio Carlos Magalhães, encerrou a sessão para que
as Comissões se reunissem normalmente, em atenção
ao acordo das Lideranças com a Mesa Diretora.

Assim, V.Exª terá oportunidade de falar como Líder
da Bancada e não em substituição ao Senador
Jefferson Péres.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Sr. Presidente, da mesma forma, o Partido da
Frente Liberal solicita inscrição para pronunciamento
de sua Liderança após os já inscritos.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Tem a
palavra a Senadora Marina Silva como Líder do Bloco
da Oposição, por cinco minutos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – V.Exª tem
a palavra.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O Presidente
da Mesa, Senador Antonio Carlos Magalhães,
determinou ontem a votação, na sessão de hoje, do
requerimento para que o Senado Federal aprecie e
vote a mensagem da Assembléia Nacional
Portuguesa referente ao Timor Leste. De modo que,
antes de encerrar a sessão, V. Exª colocará em
votação o requerimento. Foi o que entendi.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Eminente
Senador Eduardo Suplicy, a Mesa está aguardando
apenas o relatório sobre os requerimentos que se
encontram sobre a Mesa, a fim de colocá-los em
votação.

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT – SP) – Na
sessão de hoje ainda?

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Na
sessão de hoje, antes de encerrá-la.

Com a palavra a Senadora Marina Silva, como
Líder.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
aproveitando a indagação do Senador Eduardo Suplicy,
refiro-me ao conflito a que hoje estamos assistindo com
muito pesar, após o plebiscito que deu vitória ao povo
timorense em relação à sua liberdade. A vitória
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ocorreu com 78,5% de votos a favor da autonomia,
liberdade e independência do Timor Leste contra
21,5% dos votos favoráveis à autonomia provincial
daquele país – já o chamo de país, profetizando, se
Deus quiser, a sua independência.

Os conflitos que se desencadearam a partir do
plebiscito são estarrecedores. Os meios de
comunicação têm noticiado todas as atrocidades que
ali vêm ocorrendo. Mas de mil pessoas já foram
assassinadas após o plebiscito, inclusive jornalistas.
O Bispo Carlos Ximenes Belo, Prêmio Nobel da Paz,
teve que se evadir cladestinamente para a Austrália,
usando nome falso. Só assim pôde proteger-se após
a invasão de sua casa. Vários Srs. Senadores ontem
se pronunciaram a esse respeito.

Temos aqui vários requerimentos, entre eles o
de voto de censura encaminhado pelo Senador Tião
Viana e o do Senador Eduardo Suplicy, ao qual S. Exª
se referiu agora, no sentido de que o Congresso
Nacional Brasileiro, no caso o Senado Federal,
acolha as recomendações enviadas pelo Presidente
da Assembléia da República de Portugal, para que o
Brasil assuma uma posição frente a essas
atrocidades.

E o que estamos sabendo hoje, Sr.Presidente, é
que os Estados Unidos resolveram que, nesse
episódio, eles não serão o xerife do mundo, não serão
a polícia do mundo ou a salvaguarda do mundo, como
gostam de se autodenominar. E sabemos que essa
pseudoposição de altruísmo, ao renunciar ao seu
poder, tem outro nome: omissão. Talvez mais do que
omissão, isso se chama posição; posição de colocar
acima da vida humana, da solidariedade, da ética, da
justiça e da liberdade os seus interesses geopolíticos.
Nesse momento, eles demonstram seu
posicionamento: a de serem uma força que interfere
ao seu bel-prazer, quando bem entendem. E a
humanidade está a exigir a solidariedade de quem
pode prestá-la de fato e não apenas o
enternecimento, a indignação, não apenas o que
cada pessoa pode sentir quando assiste cenas
degradantes da condição humana e da violência que
ali vem sendo praticada, mas de quem pode,
efetivamente, fazer alguma coisa, como o envio da
Força de Paz que a ONU pode mandar e da qual o
Brasil deve participar, até porque temos uma
identificação histórica, temos uma identificação com
a língua falada. Um jornalista português, Aurélio
Moreira, escreveu que os jornais brasileiros estão
dando muito pouca informação, estão dando pouca
visibilidade às atrocidades que estão ocorrendo no
Timor Leste. Lá, as pessoas que estão sendo
massacradas e assassinadas, quando sentem a dor,

falam e gritam em língua portuguesa. Algumas foram
assassinadas e morreram rezando o Pai Nosso em
língua portuguesa. Isso já é mais do que suficiente
para que o Brasil assuma uma posição em relação ao
que está acontecendo no Timor Leste.

Sr. Presidente, como tenho apenas cinco
minutos e muito do que iria dizer já foi dito por outros
colegas, eu queria ressaltar também que medimos a
grandeza do forte pela forma como ele trata o fraco. A
Indonésia, a quarta população do planeta, com 210
milhões de habitantes, enfrenta o pequeno Timor
Leste, em território, com uma população reduzida
pelos massacres, e aí poderíamos, pelo olhar da
aparência, dizer quem é o fraco nesta relação
desmedida entre a força da Indonésia e o povo do
Timor Leste. Se olharmos pelos olhos da aparência,
vamos perceber que, talvez, por tudo que ali está
acontecendo, pelas brutalidades, pelas perdas
morais, físicas, culturais, humanas, pelas perdas que
estão hoje sendo vivenciadas, principalmente no que
se refere à insegurança em que as pessoas vivem,
pelo medo de ser o que são, hoje, no Timor Leste, o
fraco seria o povo timorense; mas, se olharmos pelos
olhos do coração, da alma e da essência, poderemos
perceber que fracos são aqueles que estão oprimindo
esse povo, fraca é exatamente a Indonésia, porque
ela talvez tenha perdido o elo com a humanidade,
talvez tenha perdido o elo com o seu semelhante e
massacra aquele povo por interesses econômicos,
talvez pelo petróleo existente no Timor.

Essa é a fraqueza do povo da Indonésia, e é
contra essa fraqueza que o Brasil, como força
concreta, tem que tomar uma posição, porque essa
fraqueza pode nos fazer fracos também diante da
nossa condição humana. Quando nos solidarizamos
com o povo do Timor Leste talvez a solidariedade não
seja apenas com o povo timorense. A solidariedade
seja acima de tudo entre nós mesmos, porque se não
formos mais capazes de nos indignarmos, se não
formos mais capazes de nos revoltarmos com esse
tipo de procedimento, estaremos perdendo o sentido
da essência humana.

É por isso que as respostas que podem sair
daqui, Sr. Presidente, são a aprovação pelo
Congresso Nacional das singelas medidas que aqui
estão postas, mas que têm um sentido e um
significado político; são nas ações do Governo
brasileiro, que não pode ficar perdido em palavreados
diplomáticos e não assumir uma posição.

Fiquei feliz, hoje, ao ouvir do Ministro Lampreia
que o Brasil assumirá uma posição caso a ONU
mande uma força de paz. Mas é fundamental que haja
uma pressão para que essa força de paz ocorra – pe-
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las razões que falei anteriormente – e que os Estados
Unidos, neste momento, coloque a defesa dos
direitos humanos acima do seus interesses
geopolíticos.

Sr. Presidente, como tenho apenas cinco
minutos para fazer este meu breve pronunciamento,
concluo dizendo também que nos enternecemos com
o massacre que ocorre em outras regiões, a exemplo
do que ocorreu em Kosovo. Mas, muitas vezes, temos
os nossos pequenos Kosovos e os nossos pequenos
Timor Leste, quando os índios são massacrados, as
pessoas também são massacradas nas nossas
favelas, e o nosso enternecimento, às vezes, não
ocorre. Há uma posição de alheamento que não
podemos permitir.

Em nome da solidariedade humana, da defesa
dos direitos humanos, para não perdermos o elo com
os nossos semelhantes e não afrontarmos o maior
dos ensinamentos em todas as religiões que
confessam a Deus, que é o amor, que façamos algo
de concreto, pelo Congresso Nacional e pelo
Governo brasileiro, em solidariedade a um povo que
hoje se coloca, talvez, como um dos elos mais fortes
da civilização, que não perdeu o sentido de vida na
defesa da liberdade e na busca da felicidade. E por
ser um país pequeno em tamanho e população, é
grandioso pelo que representa como força humana e
capacidade de ainda viver sonhos.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Concedo
a palavra ao nobre Senador Luiz Otávio, pela
liderança do PPB, por cinco minutos.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA. Como Líder,
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, fiquei
bastante satisfeito com a forma como o Senador
Pedro Simon se apresentou em plenário e muito mais
ainda pela apresentação do Líder do Governo,
Senador José Roberto Arruda. Mas, considero
interessante fazer algumas considerações rápidas,
porque, inclusive, o meu Partido, o PPB, que faz parte
da base do Governo, de certa forma, foi citado.

Quero dizer ao Senador Pedro Simon que
agora, daqui para frente, realmente viveremos entre
Tápias e beijos. Vamos ficar com o Sr. Alcides Tápias,
que, na verdade, é uma pessoa que tem o aval e que
foi escolhida com a mesma intenção que teve o
Presidente Itamar Franco ao escolher Fernando
Henrique. Quem sabe também não estejamos
escolhendo um novo Fernando Henrique nos nossos
tempos.

É também interessante e importante colocar
que o momento que vivemos, quando o Presidente
fala em guerra, quando convoca os seus Ministros,

sua base de Governo, a guerra é a guerra política.
Estamos realmente num embate. A oposição tem se
manifestado de forma contundente. É natural até.
Vivemos um momento de campanha. E a guerra tem
efeito figurado, com certeza.

É pena que o Senador Pedro Simon já tenha se
retirado do plenário, mas amanhã estará aqui
novamente para poder confirmar ou não o que ouvi
hoje pela manhã. S. Exª disse que foi convidado para
ser Líder do Governo, ainda no primeiro mandato do
Presidente Fernando Henrique , e não aceitou porque
ele era contra as alianças, ele discordava das
alianças que o Presidente havia feito. Aí pergunto: é
contra quem, o Senador Jorge Bornhausen, que é do
PFL? S. Exª é contra o Senador Jader Barbalho, que é
do PMDB, que também se aliou ao Presidente
Fernando Henrique, agora principalmente, no
segundo mandato? Ou S. Exª é contra o PPB, que
agora está sendo dirigido e coordenado pelo
Deputado e ex-Ministro Delfim Netto? Não entendi,
realmente, a forma como o Senador Pedro Simon
apresentou não somente a sua discordância, mas a
recusa ao desafio de ser Líder do Governo porque
discordava das alianças.

Deixo aqui a minha dúvida, e creio que da
maioria das pessoas que ouviram o Senador Pedro
Simon, hoje pela manhã, de que precisamos
descobrir também se é do próprio partido a que S. Exª
pertence, o PMDB, se é do PFL ou se pode até ser do
pequeno PPB, com sua força maior na Câmara dos
Deputados, por mais de 50 Deputados Federais, e
aqui com os minguados três Senadores, mas que
estão sempre na defesa dos interesses do Governo.

Aproveito o tempo, já que o tenho, para usá-lo
como a Senadora Marina Silva o fez muito bem, para,
falando em nome da liderança do meu Partido o PPB,
fazer um registro em nome do Senador Jarbas
Passarinho.

Durante a votação e a aprovação, por esta
Casa, do projeto de lei que constará agora do plano
de obras, a rodovia transoceânica ligando o meu
Estado do Pará ao Estado do Maranhão por via
litorânea, o Senador Ademir Andrade, no seu
encaminhamento de votação, favorável ao projeto, fez
referência ao Senador Jarbas Passarinho, dizendo
que, à época em que era Senador dos governos
militares e Ministro de Estado, S. Exª foi responsável
pelo fechamento da nossa ferrovia, ligando a capital
do Estado, Belém, à Bragança.

Na verdade, isso não ocorreu. Todos nós,
paraenses, sabemos disso. Deve ter sido uma
questão de memória ou alguma informação distorcida
que entregaram ao Senador Ademir Andrade.
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A modificação feita por meio do Plano de Viação
de Obras, à época, pelo governo e apoiado pelo
Senador Jarbas Passarinho, deveu-se à nossa
ferrovia ser muito antiga, arcaica, de bitola estreita
nos trilhos e de velocidade muito reduzida das
locomotivas.

Então, a construção de uma rodovia moderna,
que ligou a Capital do Pará à região do Salgado e, em
especial, à Bragança, substituiu a ferrovia. É uma
rodovia moderna, que está lá até hoje, tendo uma
trafegabilidade muito maior. Os custos, na ocasião,
foram menores, tendo em vista a condição do
Governo Federal na construção de Brasília e
principalmente da Rodovia Belém-Brasília, que ligou
o norte do País ao sul e ao sudeste, pelo centro.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Concedo

a palavra ao nobre Senador Eduardo Siqueira
Campos pela Liderança do PFL pelo prazo de 5
minutos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO. Como Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna no horário reservado ao
Partido da Frente Liberal para pedir a transcrição nos
Anais desta Casa da carta enviada pelo Ministro
Rafael Greca ao editor da revista Veja, em função da
matéria publicada naquela revista e também dos
pronunciamentos feitos na tarde de ontem nesta
Casa.

Digo, antes de iniciar a leitura, Sr. Presidente,
que conta o Ministro Rafael Greca, não apenas com a
solidariedade irrestrita do Partido da Frente Liberal,
mas – tenho certeza – com a admiração e o respeito
da opinião pública nacional, pelo trabalho sério que
está realizando à frente do seu Ministério.

“Sr. Editor, a revista Veja, na matéria
Bingo, Bingo!, publicada na edição de 08 de
setembro de 1999, promove o meu
linchamento moral sem a apresentação de
fatos concretos contra a minha pessoa.

A matéria sustenta que “ex-servidores
denunciam fraude no Ministério do Esporte”,
mas não diz quem são os acusadores.

Nada temo, a não ser o mal sem rosto.
O curioso é que a insidiosa campanha

de desmoralização e difamação veiculada
pela mídia – na qual a revista Veja está
sendo vítima de informantes de má-fé –
estranhamente ocorre no exato momento
em que este Ministério inicia um processo
de aprovação de medidas saneadoras,
moralizadoras e de transparência para o

setor de bingos. Em favor do esporte
brasileiro auto-sustentável, as medidas
propõem o aperfeiçoamento da Lei Pelé e
do decreto que a regulamenta.

Já enfrentei situação semelhante
quando, na Prefeitura de Curitiba, liquidei
com quadrilhas de sonegadores,
aumentando a arrecadação do município de
R$17 milhões, em janeiro de 1993, para
R$57 milhões, em 1996.

Desde janeiro, quando assumi o
Ministério do Esporte e Turismo, tenho feito
tudo o está a meu alcance para enfrentar o
problema e dar transparência ao processo
dos bingos. Por isso, determinei estudos
para aperfeiçoar a legislação,
especialmente no que diz respeito ao setor
de bingos.

As regras atuais – tenho dito
reiteradamente – impedem um controle
eficaz do setor, não havendo condições de
este Ministério saber quantos bingos
funcionam no País e muito menos identificar
as entidades desportivas beneficiadas e
saber se os repasses legais de arrecadação
estão sendo feitos devidamente.

No dia 12 de agosto de 1999,
finalmente conheci o inteiro teor da proposta
de alteração da Lei Pelé, trazida pela
Consultoria Jurídica deste Ministério, na
presença de minha assessoria. No dia 20 de
agosto, a proposta foi encaminhada, para
análise, ao Palácio do Planalto junto com
uma exposição de motivos.

A proposta trata de dois assuntos
básicos:

a) impedir a formação de cartel na
compra de times de futebol, adequando a
legislação brasileira às regras da FIFA;

b) regulamentação mais clara de
funcionamento dos bingos (eventuais,
permanentes e máquinas eletrônicas
programadas).

No que diz respeito aos bingos, a
proposta cria uma série de mecanismos de
controle, objetivando sempre a destinação
dos recursos devidos para o
desenvolvimento do desporto. Por isso, este
Ministério sugere a centralização da
fiscalização e do controle da arrecadação
na Caixa Econômica Federal. Dentre as
propostas sugeridas, está a adoção de
cartelas com código de barras; o automático
recolhimento dos 7% da renda do
bingo à entidade desportiva be-
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neficiada, em conta na Caixa Econômica
Federal; recolhimento automático dos
impostos. Sugere-se ainda a obrigação de
os bingos ostentarem nas suas fachadas,
salões, cartelas e máquinas eletrônicas o
nome da(s) entidade(s) desportiva(s) a que
serve(m). E mais: a empresa que realiza o
sorteio e a entidade desportiva terá que
apresentar não apenas o CGC, mas o CPF
de cada um dos sócios, dando à Receita
Federal maior controle. A habilitação de um
bingo dependerá ainda de declaração dos
Procons de cada Estado. Esses
instrumentos moralizadores, segundo a
exposição de motivos, entram em vigor
assim que as alterações da Lei Pelé forem
efetivadas.

A onda de denúncias surgiu, por uma
estranha coincidência, no dia 13 de agosto
de 1999, horas depois de eu ter decidido
enviar as propostas moralizadoras para o
Palácio do Planalto.

Desde o primeiro momento, este
Ministério adotou as medidas cabíveis. Em
16 de agosto, por solicitação da Secretaria
Executiva, os representantes da Secretaria
Federal de Controle, do Ministério da
Fazenda, junto a este Ministério iniciaram
um trabalho mais detalhado de
acompanhamento dos processos no Indesp.
No dia 3 de setembro, tomei outras duas
providências. Solicitei, por telefone, ao
Ministro da Justiça, José Carlos Dias, que a
Polícia Federal acompanhasse o trabalho
do Indesp. Em seguida, determinei a
instauração de sindicância, pela presidência
do Indesp, para a apuração de todos os
fatos.

Reafirmo, com ênfase, que o
engenheiro Luís Antônio Buffara não foi
tesoureiro, nem colaborador, de qualquer
uma das minhas cinco vitoriosas
campanhas eleitorais. Nossa relação
profissional vem do seu talento exitoso
como gestor do programa BID/Curitiba,
conforme demonstra carta do Banco
Interamericano de Desenvolvimento, em
anexo. O engenheiro foi mantido no mesmo
cargo na prefeitura de Curitiba pelo meu
sucessor até janeiro de 1999.

Reafirmo, com a mesma ênfase, que
em toda a minha vida política nunca existiu
caixa de campanha criada com expedientes

escusos. Isso não condiz com a minha
conduta ética.

Reitero que, ao contrário do que afirma
a Veja, estou propondo mudanças nas
regras dos bingos para dar seriedade à
arrecadação. Por isso, quero que o controle
dos recursos arrecadados seja feito pela
Caixa Econômica Federal, fato que informei
– como tenho feito há meses a toda a
imprensa – à reportagem da Veja antes da
referida publicação de 8 de setembro.

Nada tenho a esconder. Há um
descontrole a ser dominado e estou
determinado nesta missão.”

Sr. Presidente, pedindo a transcrição dessa
carta nos Anais da Casa, faria um último
esclarecimento que julgo oportuno. A principal
acusação que faz a revista, nesta que seria uma
artimanha para privilegiar os laboratórios que fazem
a aferição das máquinas de exploração do bingo, é
de que haveria, supostamente, no Ministério, o
intuito de preservar dois laboratórios de São Paulo e
um do Rio de Janeiro. Os laboratórios realmente
fazem a aferição, mas a revista não diz quais são
esses laboratórios. Considero importante tornar
público que esses laboratórios são o da PUC, no
Rio de Janeiro, da USP, de São Paulo, e da
Unicamp.

Portanto, dizer que se está pretendendo
privilegiar três laboratórios em detrimento dos
demais, sem dizer que são a PUC, a Unicamp e a
USP, é omitir um fato importante, porque duvido que
qualquer cidadão venha a levantar suspeitas sobre a
seriedade dos técnicos, dos profissionais e dos
acadêmicos desses três importantes centros
universitários.

Se a maior denúncia é de que o intuito era
privilegiar em favor dos donos de bingo três
laboratórios em detrimento dos demais, a explicação
de que pertencem a esses três centros universitários
faz cair por terra qualquer suspeita sobre essa ação.

E mais: o Presidente do Indesp, Manoel Tubino,
não foi ouvido. Portanto, a proposta enviada ao
Palácio do Planalto pelo Ministro Rafael Greca
propõe que a Caixa Econômica Federal seja a
gestora desse programa, assim como estabelece
código de barras nas cartelas e regulamentação para
o setor, porque todos sabem que, hoje, a real dúvida
refere-se ao destino desse dinheiro.

O Partido da Frente Liberal reafirma, assim, a
sua confiança no Ministro e nas suas propostas e
deixa transcrita nos Anais da Casa a carta enviada à
Revista Veja.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Concedo
a palavra ao nobre Senador Maguito Vilela, por cinco
minutos, para uma comunicação inadiável.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT –
RS) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Antes de
o Senador Maguito Vilela usar a tribuna, concedo a
palavra à Senadora Emilia Fernandes, pela ordem.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT –
RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, tomo conhecimento neste momento de
que, por determinação do Presidente desta Casa,
após a manifestação do Senador Maguito Vilela,
votaríamos duas matérias que estão na Ordem do Dia
e a sessão plenária seria encerrada.

Quero manifestar a minha preocupação, por
dois motivos. A justificativa de tal decisão é a
realização de reunião nas comissões. Realmente, há
uma subcomissão da Comissão de Educação que
discute temas relativos à televisão e ao rádio que está
reunida desde as 10 horas – inclusive, substituindo o
Senador Pedro Simon, que estava em plenário a
pedido do Presidente, presidi os trabalhos daquela
subcomissão.

Saí da subcomissão porque havia me inscrito
ontem, de acordo com o Regimento, para hoje usar
da palavra em plenário. No entanto, agora, estou
sendo informada de que a todos os demais
senadores — com exceção dos que já usaram da
palavra e dos líderes, que têm prerrogativas
regimentais que outros parlamentares não têm – não
seria garantido o uso da palavra hoje e a sessão seria
suspensa.

Quero manifestar a minha contrariedade.
Estamos em Brasília, estamos no plenário, não
estamos prejudicando os trabalhos da subcomissão
que está reunida. Após a Ordem do Dia,
tranqüilamente, poderíamos dar continuidade aos
nossos trabalhos e poderia ser concedida a palavra
àqueles senadores que desejassem manifestar as
suas opiniões ou registrar assuntos importantes.

Peço a reconsideração de V. Exª, porque
entendo que não há nenhum poder que se
sobreponha ao poder do Regimento. Não estamos
prejudicando os trabalhos de nenhuma subcomissão;
ao contrário, já demos a nossa contribuição, já
estivemos lá e, portanto, gostaríamos de ter garantida
a nossa participação em plenário.

Quando há Ordem do Dia, é importante virmos
ao plenário; quando não há, deliberaram que
fôssemos às comissões. Entretanto, como estas já
avançaram nos seus trabalhos, não há necessidade
de que nos desloquemos para lá; entendo que,

portanto, não há necessidade de interrompermos os
trabalhos do plenário.

Era o registro que eu queria fazer, Sr.
Presidente, porque considero que os meus direitos de
Senadora que está no plenário, que deseja fazer uso
da palavra e que está regimentalmente inscrita estão
sendo atropelados.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – A Mesa
esclarece à Senadora Emilia Fernandes que a
decisão de suspender a Ordem do Dia das sessões
de quarta-feira e quinta-feira para que as comissões
pudessem adiantar seus trabalhos baseou-se num
acordo entre as lideranças dos diversos partidos com
assento na Casa e a Mesa Diretora. Foi argüido que
não estavam chegando à Mesa matérias para serem
votadas na Ordem do Dia, só requerimentos de
apensamento de projetos, de informações, etc.

As matérias mais importantes que estão
tramitando na Casa não estavam chegando à Mesa
para a sua inclusão na Ordem do Dia. Diante disso, as
lideranças se manifestaram e a Mesa entendeu que a
solução para essa questão seria suspender a Ordem
do Dia nesses dois dias, dedicando-os ao
funcionamento das comissões.

Se V. Exª deseja que essa posição seja revista,
a Mesa lhe sugere que acione a liderança do grupo a
que o seu partido está integrado, o bloco parlamentar
da oposição, para que seja encaminhada uma outra
solução. A Mesa, juntamente com as demais
lideranças, avaliará as sugestões apresentadas. Se
houver uma mudança da decisão anterior, a Mesa vai
se portar de acordo com ela.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT –
RS) – Agradeço o esclarecimento de V. Exª, Sr.
Presidente, mas o meu questionamento não foi
sobre a Ordem do Dia ou a decisão das lideranças
em relação a esses dois dias. Apenas estou pedindo
que, após a votação da Ordem do Dia, seja garantida
a inscrição dos parlamentares que estão em
plenário e a daqueles que desejarem fazer uso da
palavra. O meu apelo é para que sejam respeitadas
as inscrições dos parlamentares que desejarem
fazer uso da palavra após a votação das matérias
que serão encaminhadas por V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Se a
Mesa fosse atender as ponderações de V. Exª,
certamente iria deixar de cumprir aquele acordo que
foi celebrado entre as lideranças e a Mesa. Se a
intenção é fazer com que as comissões
permanentes e temporárias tenham o seu
funcionamento regular nesses dois dias, ao
atender as reivindicações de V. Exª para que as
inscrições sejam respeitadas, as comissões não
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vão funcionar, não se vai atender o objetivo do
acordo que foi sugerido pelas lideranças e acatado
pela Mesa.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Concedo
a palavra ao Senador José Eduardo Dutra, pela
ordem.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Sr. Presidente, participei dessa reunião pela
liderança do Bloco e inclusive registrei que gostaria
de ver realizada uma experiência com a decisão que
havia sido tomada.

Mas temos que usar o bom senso, Sr.
Presidente. Não há que se falar em desrespeito ao
acordo, pois ele foi no sentido de que se aproveitasse
o dia nobre do Senado, quarta-feira, para reuniões
nas comissões – isso, em razão da escassez de
matérias para que o plenário votasse. Dessa forma,
após a Hora do Expediente, em vez de se ter Ordem
do Dia, seria suspensa a sessão para que as
comissões se reunissem na quarta-feira, às 15 horas
e 30 minutos, e produzissem matérias para o plenário
votar.

Veja a realidade do momento: são 11 horas e 57
minutos – a sessão começou às 10 horas -, existem
senadores inscritos para falar e não há nenhuma
comissão reunida. Está prevista reunião da Comissão
Mista Especial sobre Erradicação da Pobreza às 14
horas e da Comissão de Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania às 15 horas e 30 minutos. Não
vejo sentido em se suspender a sessão em função de
reunião de comissão que não está acontecendo.
Pode-se conceder a palavra aos senadores inscritos
sem que seja ferido o acordo das lideranças.

Volto a insistir que se decidiu fazer uma
experiência na quarta-feira, para que se tivesse
matéria para votar – por ser esta uma semana atípica,
até acho que ela não foi a ideal para se testar esse
sistema. O fato é que hoje é uma quinta-feira e não há
comissões reunidas; há senadores inscritos e não há
o menor sentido em se suspender a sessão.
Pretende-se suspender a sessão e não está
acontecendo nada no Senado.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Concedo
a palavra ao Senador José Fogaça.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Senador
Nabor Júnior, quero elogiar a preocupação e o zelo de
V. Exª em tentar preservar o acordo das lideranças. V.
Exª está tendo uma atitude que é própria de quem
exerce a presidência: V. Exª quer fazer valer, quer

tornar realidade aquilo que as lideranças se
propuseram no acordo que estabeleceram.

No entanto, parece-me que, mesmo em face do
acordo, que tem mero sentido indicativo para os
liderados de cada bancada, não há como negar aos
parlamentares inscritos regularmente o direito de
fazer valer a sua inscrição no momento próprio da
sessão – mesmo que essa atitude do parlamentar
contrarie uma orientação da sua liderança.
Regimentalmente ele tem o direito universalmente
reconhecido de se inscrever e tem também o direito
de ver respeitada essa inscrição.

Tenho a impressão de que nada impediria que V.
Exª desse início à Ordem do Dia, que votássemos as
matérias que estão em pauta e, logo após, aqueles
que estão inscritos regularmente ou que se
inscreverem regularmente pudessem exercer esse
direito regimental. Se isso desatende a uma
orientação de liderança ou se isso desatende a um
acordo, infelizmente, não há como, na minha opinião,
e é isso que tento fazer ver V.Exª, tento comunicar a V.
Exª que não temos como não cumprir essa ordem de
inscrições. Portanto, realmente vejo o espírito de
opção da posição tomada por V. Exª no sentido de
preservar aquele acordo que os Líderes fizeram, mas
me parece que, neste momento, se há parlamentares
inscritos, não temos como negar-lhes esse direito.

Obrigado a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – A Mesa,
levando em consideração as ponderações que foram
aqui apresentadas pelos diversos oradores que
fizeram alguns questionamentos a respeito da
decisão de suspender a sessão e não dar a
oportunidade dos oradores inscritos de usarem da
palavra, vai adotar a seguinte decisão: vamos discutir
dois requerimentos que sugerem a formulação de
voto de censura ao Governo da República da
Indonésia e, depois, vai conceder a palavra aos
oradores que estão devidamente inscritos no livro de
inscrição para o período de Breves Comunicações
até que a Mesa, através do seu titular, Presidente
Antonio Carlos Magalhães, em nova negociação com
as Lideranças, decida de maneira definitiva a respeito
dessa questão.

Concedo a palavra ao nobre Senador Maguito
Vilela, para uma breve comunicação, pelo espaço de
cinco minutos.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estou
extremamente preocupado com o início do período
chuvoso, que já se avizinha.Aliás, ontem, no Mato Grosso
do Sul e até em Goiânia, graças a Deus, tivemos mui-
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ta chuva, que, inclusive, minimizou o problema das
queimadas no Centro-Oeste.

No entanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, se de um lado as chuvas minimizam o
problema das queimadas, por outro, com a chegada
do período chuvoso, as rodovias federais, que, nesta
época seca, já estão realmente deterioradas, tendem
a ficar muito piores.

Viajando pelo interior de Goiás neste feriado,
pude constatar in loco esse quadro gravíssimo da
principal rodovia federal que corta a região sudoeste
do Estado. O asfalto da BR-060 está realmente numa
situação calamitosa, para desespero de moradores e
especialmente dos agricultores daquela região, para
não dizer dos usuários.

Vários líderes políticos goianos, entre eles,
vereadores, prefeitos, deputados estaduais e
federais, já me haviam informado desse problema, e
eu pude constatar de perto. A situação é ainda mais
grave se levarmos em consideração que o sudoeste
goiano está entre as três regiões do Brasil de maior
produtividade agrícola e que a BR-060 é o principal
eixo de escoamento ali existente.

A BR-060, que liga a capital Goiânia à cidade de
Santa Rita do Araguaia, passando por Acreúna e Rio
Verde, dando acesso a Montividiu, Santa Helena,
Mineiros, Serranópolis, Palmeiras, Chapadão do Céu,
Guapó, Indiara, Paraúna, Quirinópolis e Cezarina, a
zona de maior produção em Goiás, pois ali se estão
algumas das cidades que mais produzem neste País,
encontra-se em uma situação de precariedade que já
se vai transformando em um problema histórico, já
que a solução definitiva, que seria o recapeamento,
arrasta-se há muito tempo, gerando prejuízos
incalculáveis aos produtores e ceifando um número
incontável de vidas.

No ano passado, o Governo Federal fez um
ótimo trabalho em um pequeno trecho da rodovia,
entre Goiânia e Acreúna. O trecho mais complicado,
onde a rodovia está em condições mais precárias,
recebeu apenas uma operação tapa-buracos,
insuficiente para solucionar a questão em função da
sua gravidade, repito.

Estive, recentemente, com o Ministro dos
Transportes Eliseu Padilha, que demonstrou
interesse na obra, mas prevê a liberação de recursos
apenas para o ano que vem. Gostaria de fazer um
apelo ao Governo, à equipe econômica
especialmente, para rever essa posição e antecipar a
liberação de recursos. No estágio atual da rodovia,
ela não irá agüentar as primeiras chuvas, ficará, com

certeza, numa situação ainda pior do que ano
passado, quando muitas vidas foram ceifadas.

Volto a repetir, essa é uma rodovia fundamental
à economia goiana, visto que transporta grande parte
da produção regional de grãos. O seu estado precário
significa perda de competitividade e prejuízo aos
produtores de Goiás e de algumas regiões do Mato
Grosso, que também necessitam dela.

Era esta a comunicação que gostaria de fazer,
Sr. Presidente, no sentido de que o Governo acuda a
tempo essa e outras rodovias importantes do nosso
País, atendendo uma parcela significativa de quem
produz grãos, de quem produz alimentos no
Centro-Oeste brasileiro.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Concedo
a palavra ao nobre Senador Roberto Requião, para
uma comunicação inadiável, pelo prazo de cinco
minutos.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Em primeiro lugar, Sr. Presidente, não poderia
deixar de fazer um reparo ao pronunciamento do
Senador Eduardo Siqueira Campos em defesa do
Ministro Rafael Greca.

Os denunciantes têm identidade sim. A
denúncia foi clara. Pediram demissão dos cargos que
ocupavam no momento que se recusaram a participar
da patifaria e foram ao Ministério Público. Fica mal o
PFL quando, diante das evidências, através de um
dos seus Senadores, hipoteca de forma irrestrita
solidariedade a um Ministro de má fama. A fama do
Ministro Rafael Greca já começa na Assembléia
Legislativa do Paraná, com reiteradas denúncias de
apropriação de salários dos funcionários do seu
gabinete e caminha vida pública adentro à medida
que ele avançava nos cargos que ocupava.

No entanto, Sr. Presidente, o que me faz ocupar
a tribuna neste momento é a necessária
solidariedade que quero trazer ao Senador Pedro
Simon, agredido duramente por um editorial do
Estado de São Paulo hoje, e por um editorial do
Estado de São Paulo de ontem.

O editorialista tenta desqualificar o Senador
Pedro Simon, alegando que S. Exª utiliza, em
excesso, o humor nos seus comentários políticos,
pretendendo tornar ridícula a forma de expressão do
Senador com a sua abundante gesticulação.

O editorialista pretende dizer que o Senador Pedro
Simon, político profissional, está tentando uma reserva
de mercado ao criticar a nomeação do Sr . Alci-
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des Tápias para o Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio.

A crítica dura é o político profissional. O
editorialista gostaria que os políticos fossem
amadores e os lobistas fossem profissionais. Falta
propor o voto distrital, que é a despolitização e a
desideologização definitiva do comportamento
político e a transformação do Congresso Nacional
numa espécie de câmara de presidentes de
associação de bairro.

Sr. Presidente, o que significa o termo “política”?
Tenho certeza que o culto editorialista do Estadão
sabe o que significa. A palavra vem do grego polis –
cidade – à qual se acrescenta um sufixo “ico” ou “ica”
que transforma o substantivo em adjetivo. Política
quer dizer “da cidade” – administração da cidade – e,
por extensão, administração do Estado,
administração da Nação. É preciso que existam
políticos profissionais, pessoas que se interessem em
tempo integral, que aprofundem os seus
conhecimentos sobre a administração do País.
Ridículo seria que tivéssemos lobistas profissionais,
como quer o editorialista do Estadão, nos ministérios
e políticos amadores sem nenhuma condição de
defender o interesse público no Congresso Nacional.

Por outro lado, como ninguém deixa de ter razão
em alguma coisa, quero me somar a uma
determinada visão, percebida nas entrelinhas do
editorial, que é a visão de que políticos detentores de
cargos eletivos não deveriam ocupar cargos na
administração pública. Penso que, na verdade, a
transformação de deputados, senadores, vereadores
ou deputados estaduais em ministros é uma forma de
cooptação do Parlamento pelos detentores dos
cargos executivos. Eu até me proponho a dar início a
um projeto de lei nesse sentido. Uma vez que não
vivemos num regime parlamentarista, não tem por
que parlamentares ocuparem cargos nos ministérios,
de certa forma manietando o Congresso e
viabilizando a manipulação do Congresso Nacional
nas suas decisões. Os suplentes ficam sempre com
uma guilhotina em cima do pescoço e o Congresso se
submete ao Legislativo, além de se submeter por
intermédio das famosas liberações de emendas
orçamentárias, pela manipulação dos empregos, dos
ministérios, das secretarias.

O editorialista do Estadão sai ainda com mais
uma gracinha, faz o elogio do Armínio Fraga. Talvez
tenha pronunciado erradamente o nome desse rapaz,
uma vez que a pronúncia americana se faz
necessária porque, na verdade, é cidadão
norte-americano com dupla nacionalidade. Faz um
elogio ao Armínio Fraga, Senadora Heloisa Helena,

ele diz que o Armínio Fraga está dando certo. Dando
para quem e tirando de quem? O Armínio Fraga, esse
gênio da raça, resolve conter a disparada do dólar,
Senador Suplicy, com um artifício brilhante,
interessantíssimo para os Georges Soros que atuam
no mercado – George Soros é ex-patrão do Armínio
Fraga. Este, para combater, a disparada do dólar,
emite papéis cambiais, com equivalência em dólar,
mas que são ainda premiados com os juros internos
do mercado brasileiro. Papéis com equivalência em
dólar, que se submetem a juros de 19,5% ao ano, que
são os juros internos do mercado brasileiro.

Ora, Sr. Presidente, qualquer empréstimo
internacional em dólar, hoje, não ultrapassa os juros
normais do mercado internacional que são, no
máximo, de 6% . Então, na verdade, o Sr. Armínio
Fraga derruba a demanda pelos dólares, emitindo
dólares acrescidos dos juros internos do mercado
brasileiro. Quem ganha com isso são os
especuladores, os rentistas.

Agora, o editorialista do Estadão e o nosso
jornalão estão a nos dever alguma coisa a mais do que a
injusta crítica que fizeram ao Senador Pedro Simon, que
mostrou sua inteligência, sua cultura, seu brilho com o
discurso que fez hoje neste plenário. Eles nos devem
uma posição mais franca, mais aberta a respeito das coisas
que acontecem no País. O editorial faz o elogio do Armínio
Fraga, mas o Estadão e o seu editorial calaram quando eu
denunciei o Bradesco, na CPI dos Precatórios. Ninguém
teria roubado um tostão de dinheiro público, se na ponta da
linha não estivesse um bancão a comprar os títulos que
meia hora antes não comprou nos leilões dos Estados, 40%
abaixo do preço de aquisição, muitas vezes. Comprava só
depois que os títulos passassem pela ciranda da felicidade;
compravapelopreçode facee jogavanosFundosdeRenda
Fixa de Curto Prazo dos seus mutuários. O Bradesco deu
sustentação à patifaria dos precatórios e o jornalão, que deu
ampla cobertura à CPI, jamais teve coragem de avançar na
denúncia do comportamento dos bancos privados
brasileiros, notadamente, o Bradesco, o maior banco e,
portanto, em via de conseqüência, o banco que mais
comprou títulos.

O Governador de Alagoas, Divaldo Suruagy, em
depoimento na CPI, declarou de forma clara e
transparente, que havia procurado, pessoalmente, o
Presidente do Bradesco, Sr. Lázaro Brandão, quando
emitiu os títulos de Alagoas. Mas o Presidente do
Bradesco não pretendia comprar títulos de Alagoas, pelo
menos não pretendia comprar no leilão original; comprava
títulos públicos depois que eles passavam na corrente da
felicidade. E o Sr. Alcides Tápias, tão elogiado pelo
editorialista do Estadão, nada mais era do que o
Vice-Presidente do Bra- desco;Vice-Presidente do Bra-
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desco, Presidente da Febraban, o organismo
classista dos banqueiros, e, posteriormente,
Presidente da Camargo Corrêa – aquela dos contratos
dos pedágios que acabam sendo questionados,
inclusive, pelo próprio Governo Federal, que não tem
coragem de executá-los porque a população, os
caminhoneiros e a economia não agüentariam mais os
aumentos das tarifas.

É um lobista. Mais uma vez o Presidente
Fernando Henrique, tendo a possibilidade de escolher
entre o Brasil e os lobbies, entre o País, o emprego, o
desenvolvimento e os rentistas, cedeu aos rentistas e
colocou num pífio, ministério, o Ministério do
Desenvolvimento, um representante dos banqueiros
que lucraram só no primeiro trimestre desse ano
R$1,711 bilhão, sem terem produzido um prego, um
parafuso ou gerado um emprego. É o País submetido
ao Fundo Monetário Internacional. A nomeação do Sr.
Alcides Tápias foi um ato de covardia do Presidente da
República, porque o ato corajoso seria inverter esse
processo de entrega, combater ou desistir
definitivamente desse mito da globalização que está
nos levando ao desespero e ao desemprego.

Sr. Presidente, uma década atrás, o Produto
Interno Bruto do Brasil tinha participação de 44% do
Produto Industrial Bruto, hoje essa participação não
chega a 23%, estamos crescendo para baixo, como
rabo de burro, e isso é conseqüência do fato de o Brasil
não está sendo governado por interesses brasileiros.

O Presidente da República, a meu ver, já
renunciou ao Governo, renunciou pelo menos a um
governo que defenda o interesse dos brasileiros. O
Brasil está sendo governado pelo Fundo Monetário
Internacional e pelo grande capital rentista, está
sendo governado pelos lobbies, Sr. Presidente, e o
Presidente da República, que de fato renunciou ao
Governo do Brasil, só esqueceu de se mudar do
Palácio do Planalto e de avisar o povo que não é mais
Presidente.

A nomeação do Sr. Alcides Tápias é
emblemática. A coisa continuará como está.

Mangabeira Unger, numa recente publicação
encartada na Carta Capital, chama a atenção ao fato de
que 500 bilhões de dólares circulam nas bolsas
norte-americanas e voltam ao Brasil, através do Anexo 4,
que tem origem na corrupção interna do País, na
sonegação de impostos, no narcotráfico e no tráfico de
armas. Mas esse dinheiro pode ser aplicado nas nossas
bolsas sem nenhuma tributação.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Senador
Roberto Requião, a Mesa solicita a V. Exª que encerre
o seu pronunciamento, porque V. Exª excedeu em
sete minutos o tempo que lhe foi destinado.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Encerrarei em seguida.

Para esses efeitos o Presidente da República
nomeou o Sr. Armínio Fraga. E o ex-Ministro Rubens
Ricúpero, em artigo de hoje, nos jornalões, nos
chama a atenção ao fato de que, dos R$700 milhões
de remessas de lucros de empresas estrangeiras
para fora do País, nós tivemos um salto para R$7,700
bilhões. É Alcides Tápias, é Armínio Fraga e é
Fernando Henrique Cardoso, um entreguista
confesso – uma confissão feita há muito tempo. Quem
tiver alguma dúvida disso leia o seu livro
Dependência e Desenvolvimento na América Latina,
escrito no Chile entre 1966 e 1967, em parceria com o
chileno Enzo Faletto.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Passa-se
agora à apreciação do Requerimento nº 506, de
1999, lido em sessão anterior, de autoria do Senador
Tião Viana, que requer a formulação de voto de
censura ao Governo da República da Indonésia,
apontando a indignação dos brasileiros com relação
aos últimos acontecimentos que tiveram lugar no
Timor Leste.

Concedo a palavra ao nobre Senador José
Fogaça para proferir parecer em substituição à
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

PARECER Nº 612, DE 1999
(De Plenário)

Em substituição à Comissão de
Relacões Exteriores e Defesa Nacional,
sobre o Requerimento nº 506, de 1999, de
autoria do Senador Tião Viana, visando à
formulação, pelo Senado Federal, de
voto de censura, dirigido ao Governo da
República da Indonésia, em razão dos
últimos acontecimentos que tiveram
lugar no Timor Leste.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS. Para emitir
parecer.Sem revisão do orador.) – Sr.Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, por meio do Requerimento nº 506, o
Senador Tião Viana, em consonância com o disposto
nos arts. 222 e 223 do Regimento Interno do Senado
Federal, requer que, após a manifestação da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o
Senado Federal formule um voto de censura junto
ao governo da República da Indonésia,
manifestando a indignação dos brasileiros com
relação aos últimos acontecimentos que tiveram
lugar no Timor Leste, onde é flagrante o
desrespeito ao compromisso f irmado, em 5 de
maio último, em Nova Iorque, com o aval da
Organização das Nações Unidas, entre o Governo
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de Portugal e as autoridades indonésias no
sentido de assegurar não só a realização de um
plebiscito, mas também a implementação pacífica de
seu resultado.

O Senador Tião Viana justifica a sua iniciativa
alegando que o Brasil não pode furtar-se ao dever de
manifestar, em nome dos cidadãos brasileiros, o seu
repúdio àqueles que são, em última análise,
responsáveis pelo desrespeito aos mais elementares
direitos humanos no Timor Leste.

Relembra que o fato de a Constituição brasileira
consagrar, em seu art. 4º, como princípios
fundamentais a prevalência dos direitos humanos, a
autodeterminação dos povos (e não dos governos), a
defesa da paz, a solução pacífica de conflitos e a
cooperação entre os povos para o progresso da
humanidade, dá respaldo a sua solicitação, tendo em
vista que todos os mencionados princípios estão
sendo acintosamente afrontados naquele país.

Enfatiza a natureza dos laços que unem os
timorenses aos brasileiros, como a colonização
portuguesa, a mesma língua e a mesma cultura.

A comunidade internacional não teria agraciado
três timorenses, o líder da resistência Xanana
Gusmão, o bispo católico Carlos Belo e o advogado e
líder pró-independência José Ramos Horta com o
Prêmio Nobel da Paz se não reconhecesse que o
Timor Leste busca e merece sua independência para
viver em paz e harmonia com o mundo.

É inegável, Sr. Presidente, que a situação do
Timor Leste está se deteriorando e há risco de que a
região venha a sofrer danos semelhantes aos
ocorridos em Ruanda ou Kosovo, se a comunidade
internacional chegar tarde demais.

É importante registrar que tal como em Kosovo
houve uma intervenção da OTAN, na Indonésia se
registra uma situação simetricamente igual; ou seja, é
um povo que luta por sua independência e que está
sendo vítima da agressão desumana de um exército
paramilitar que, de maneira brutal, vem colocando o
povo do Timor Leste numa situação absolutamente
cruel. Por isso esta manifestação. Parece claro que
aquele governo, embora se diga responsável pela
segurança no Timor OrientaI, não tem conseguido
manter a lei e a ordem na região conflituosa. É clara,
sem dúvida nenhuma, a omissão do governo da
Indonésia diante da ação brutal dos grupos
paramilitares. Ao mesmo tempo, tem sido o governo
hostil a qualquer possibilidade de intervenção das
Nações Unidas com sua força de paz.

Sem que se entenda este voto como uma
violação ao princípio constitucional de
não-intervenção nos assuntos internos de outros

países, uma vez que a crise do povo timorense atinge
as próprias raízes de nossa origem comum, creio ser
de todo conveniente ao Senado Federal, a esta Casa,
dirigir moção de censura ao governo indonésio e
instar nossas autoridades diplomáticas para que, nos
ambientes internacionais apropriados, aumentem a
pressão sobre o governo de Jacarta no sentido de
fazê-lo reconhecer que sem a ajuda da Organização
Mundial lhe será difícil apaziguar os ânimos e colocar
em trilhos verdadeiramente democráticos a minoria
racial timorense que expressou nas urnas uma
insofismável vontade de independência.

Da mesma forma como o governo sérvio não
concordava com a intervenção da Organização das
Nações Unidas, o governo indonésio não permite a
intervenção da ONU.

Opino, portanto, Sr. Presidente, como Relator
deste requerimento, pela aprovação do voto de
censura ao governo da Indonésia e conclamo o
Senado a instar o Itamaraty, o Ministério das
Relações Exteriores e o Presidente da República,
atores principais das relações do Brasil com outros
povos, a uma atitude decisiva em favor da liberdade do
Timor, para que o nosso País se manifeste claramente
diante da sorte de uma população de língua
portuguesa que tem recebido a simpatia de toda a
comunidade internacional.

Este é o voto favorável, Sr. Presidente.

É o seguinte o parecer na íntegra:

PARECER Nº DE 1999
(De Plenário)

Em substituição à Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional,
sobre o Requerimento nº 506, de 1999, de
autoria do Senador Tião Viana, visando à
formulação, pelo Senado Federal, de
voto de censura, dirigido ao Governo da
República da Indonésia, em razão dos
últimos acontecimentos que tiveram
lugar no Timor Leste.

Relator: Senador José Fogaça

I – Relatório

Em consonância com o disposto nos arts. 222 e
223 do Regimento Interno do Senado Federal, o
ilustre Senador Tião Viana requer que, após
manifestação da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, o Senado Federal
formule um voto de censura junto ao governo da
República da Indonésia, manifestando a
indignação dos brasileiros com relação aos
últimos acontecimentos que tiveram lugar no
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Timor Leste, onde é flagrante o desrespeito ao
compromisso firmado, no dia 5 de maio último, em
Nova York, com o aval da Organização das Nações
Unidas, entre o governo de Portugal e as autoridades
indonésias no sentido de assegurar não só a
realização de um plebiscito mas também a
implementação pacífica de seu resultado.

É o relatório.

II – Análise

O autor do requerimento em discussão justifica
sua iniciativa, alegando que o Brasil não pode
furtar-se ao dever de manifestar, em nome dos
cidadãos brasileiros, o seu repúdio àqueles que são,
em última análise, responsáveis pelo desrespeito aos
mais elementares direitos humanos no Timor Leste.

Relembra que o fato de a Constituição brasileira
consagrar, em seu art. 4º, como princípios
fundamentais, a prevalência dos direitos humanos, a
autodeterminação dos povos (e não dos governos), a
defesa da paz, a solução pacífica de conflitos e a
cooperação entre os povos para o progresso da
humanidade, dá respaldo à sua solicitação, tendo em
vista que todos os mencionados princípios estão
sendo acintosamente afrontados.

Enfatiza a natureza dos laços que unem os
timorenses aos brasileiros: a colonização
portuguesa, a mesma língua e a mesma cultura.

E conclui que a comunidade internacional não
teria agraciado três timorenses, o líder da resistência
Xanana Gusmão, o bispo católico Carlos Belo e o
advogado e líder pró-independência José Ramos
Horta, com o prêmio Nobel da paz se não
reconhecesse que o Timor Leste busca e merece sua
independência para viver em paz e harmonia com o
mundo.

III – Voto

É inegável que a situação do Timor Leste está
se deteriorando e, como dizia um de seus líderes, há
risco de que a região venha a sofrer danos
semelhantes aos ocorridos em Ruanda ou Kosovo se
a comunidade internacional “chegar tarde demais”.

Parece claro que aquele governo, embora se
diga responsável pela segurança no Timor Oriental,
não tem conseguido manter a lei e a ordem na região
conflituosa e, ao mesmo tempo, tem sido hostil a
qualquer possibilidade de intervenção das Nações
Unidas, com sua força de paz.

Portanto, e sem que se entenda esse voto como
uma violação ao princípio constitucional de
não-intervenção nos assuntos internos de outros
países, uma vez que a crise do povo timorense atinge

as próprias raízes de nossa origem comum, creio ser
de todo conveniente ao Senado Federal dirigir moção
de censura ao governo indonésio, e instar nossas
autoridades diplomáticas para que, nos ambientes
internacionais apropriados, aumentem a pressão
sobre o governo de Jakarta no sentido de fazê-lo
reconhecer que, sem a ajuda da organização
mundial, lhe será difícil apaziguar os ânimos e colocar
em trilhos verdadeiramente democráticos a minoria
racial timorense, que expressou nas urnas uma
insofismável vontade de independência.

Diante do exposto, opino pela aprovação do
presente requerimento de voto de censura ao
governo da Indonésia e conclamo os meus pares a
instar o Itamaraty e o Presidente da República, atores
principais das relações do Brasil com outros povos,
uma atitude decisiva em favor da liberdade do Timor,
para que o nosso país se manifeste claramente diante
da sorte de uma população de língua portuguesa,
que tem recebido a simpatia de toda a comunidade
internacional. – Relator José Fogaça.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – O
parecer conclui favoravelmente à aprovação do
requerimento.

Os avulsos do referido requerimento
encontram-se à disposição dos Srs. Senadores nas
bancadas.

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

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior) – Passa-se,

agora, à apreciação do Requerimento nº 508, de,
1999, lido em sessão anterior, de autoria do Senador
Eduardo Suplicy, que requer a aprovação de voto de
solidariedade e apoio à mensagem que a Assembléia
da República Portuguesa encaminhou a esta
Presidência, para que o Brasil conclame a
comunidade internacional a assumir suas
responsabilidades perante o povo do Timor Leste e
envie uma força multilateral de paz para aquele país.

Concedo a palavra ao nobre Senador José
Fogaça, para proferir parecer sobre a matéria.

PARECER Nº 613, DE 1999
(De Plenário)

Em substituião à Comissão de
Relacões Exteriores e Defesa Nacional,
sobre o Requerimento nº 508, de 1999, do
Senador Eduardo Suplicy, solicitando que
seja aprovado um voto de solidariedade e
apoio à mensagem do Presidente da
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Assembléia da República Portuguesa
sobre a situação no Timor Leste.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Senadores, o Presidente da Assembléia
da República Portuguesa enviou ao Presidente desta
Casa, Senador Antonio Carlos Magalhães, uma carta
em que solicita a manifestação do Senado, a
solidariedade do Senado, do Poder Legislativo deste
País, à aguda crise que está vivendo o povo do Timor
Leste.

O Senador Eduardo Suplicy, por meio de
requerimento, solicita esta manifestação formal de
solidariedade.

Vou apenas ler, para resumir o parecer, a carta
assinada pelo Presidente da Assembléia da
República Portuguesa, Dr. António Almeida dos
Santos:

”Interpretando o sentimento que neste
momento domina os membros da
Assembléia da República do meu país,
venho junto de V. Exª exprimir a nossa mais
profunda preocupação, e não menor
indignação, pela dramática situação em
Timor Leste.

Ao exercício do direito de
autodeterminação do seu povo, de forma
tão responsável e tão ordeira, está a
seguir-se uma verdadeira matança de
inocentes por milícias armadas pela
Indonésia, perante a passividade e, mais do
que isso, a conivência da polícia e do
exército indonésios.

Perante o vazio informativo que está a
ser metodicamente promovido, é de recear
um novo genocídio, semelhante ao que
ocorreu em 1975, sem que dele o mundo
tivesse tido outra notícia que não o relato
insuspeito da Cruz Vermelha Internacional.

A Comunidade Internacional e, em
especial, a ONU e o seu Conselho de
Segurança não podem demorar por mais
tempo uma resposta adequada à situação
em Timor Leste, sob pena de o direito à
autodeterminação nesse território se
converter numa armadilha e numa traição.

Estão em causa a consciência
universal, os direitos humanos, a vida e a
liberdade de um povo heróico e mártir que
lutou durante um quarto de século pelo
direito de autodeterminar o seu futuro, e que
enfrenta o risco de o ter exercido em vão.

Venho apelar à solidariedade do meu
prezado colega para que tudo faça em
ordem a que a ONU e a Comunidade
Internacional assumam as suas

responsabilidades perante o povo de Timor
e perante si mesmas. E que as assumam a
tempo e de forma eficaz, nomeadamente
através de uma força de intervenção
multilateral de paz, o mais possível com o
acordo das autoridades legítimas da
Indonésia.

Cordiais saudações,
Palácio de S. Bento, 6 de setembro de

1999.
A carta é assinada pelo Presidente da

Assembléia da República, Dr. António de Almeida
Santos.

Há um requerimento do Senador Eduardo
Suplicy para que essa carta, dirigida ao Presidente do
Senado, Senador Antonio Carlos Magalhães, receba
a solidariedade do Poder Legislativo.

Sr.Presidente, Srªs e Srs.Senadores, sob o ponto
de vista regimental, nada há a obstar ao pedido do
Senador Suplicy. Saliento a importância da decisão do
Presidente da Casa, que colocou essas matérias em
votação numa sessão em que não estava prevista
nenhuma Ordem do Dia, dada a emergência,
relevância e importância política desta manifestação do
Senado.

Consideramos que há adequação regimental e
enquadramento constitucional, e ainda há motivos
profundos e sólidos de laços culturais, se não fora, Sr.
Presidente, termos razão de solidariedade humana
para nos manifestar em relação à crise do Timor e da
Indonésia.

Opinamos pelo envio deste mesmo voto que
estamos apresentando ao Presidente da República
Federativa do Brasil e ao Ministro das Relações
Exteriores, conclamando-os a adotarem as
providências cabíveis e tomarem uma atitude que
seja de clara manifestação em favor da liberdade do
Timor, a fim de que o nosso País tenha essa posição
diante da Comunidade Internacional e diante da sorte
de uma população de Língua Portuguesa, que tem
recebido a simpatia de todos. Digo isso, Sr.
Presidente, ressaltando que, como Relator, o parecer
é tecnicamente favorável, e, de minha parte, como
Parlamentar, é também politicamente favorável.

Em casos de governos como o da Sérvia, da
Iugoslávia, no passado socialista, ou da Indonésia,
caracterizado como de direita, a questão ideológica fica
subposta a uma questão primacial, que é a relevância da
defesa dos direitos humanos. Sei que essa mesma
manifestação também houve por ocasião da crise da
Iugoslávia e de Kosovo, e é por isso que, com a mesma
coerência, eu a faço aqui também em relação à
Indonésia.

Sr. Presidente, o parecer é favorável ao
requerimento.

É o Seguinte o parecer na íntegra.
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PARECER Nº , DE 1999
(De Plenário)

Em substituição à Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional,
sobre o Requerimento nº 508, de 1999,
do Senador Eduardo Suplicy, solicitando
que seja aprovado um voto de
solidariedade e apoio à mensagem do
Presidente da Assembléia da República
Portuguesa sobre a situação no Timor
Leste.

Relator: Senador José Fogaça

I – Relatório

No dia 6 de setembro de 1999, o Presidente da
Assembléia da República Portuguesa, Sr. Antonio
Almeida dos Santos, enviou ao Presidente do
Congresso Nacional, Senador Antônio Carlos
Magalhães, uma mensagem em que conclama a
solidariedade do Poder Legislativo brasileiro para que
una esforços e se manifeste no sentido de que a
transição política no Timor Leste se faça de forma
pacífica, de acordo com os princípios de
auto-determinação e com o auxílio dos organismos
internacionais.

O eminente Senador Eduardo Suplicy, em face
da premente situação por que atravessa o povo de
Timor Leste, e provocação pela mensagem da
Assembléia Portuguesa, faz chegar ao Plenário do
Senado Federal um requerimento, nos termos do art.
222 do Regimento Interno, para que seja aprovado
um voto de solidariedade e apoio, no sentido de “o
Brasil conclame a Comunidade Internacional a
assumir suas responsabilidades perante o Povo do
Timor Leste e envie uma força multilateral de paz o
mais rápido possível para aquele país”.

É o relatório.

II – Voto

A mensagem do Presidente da Assembléia da
República Portuguesa ao Presidente Antônio Carlos
Magalhães é clara e enfática, mormente em seu
último parágrafo, ao

Apelar à solidariedade do meu
prezado colega para que tudo faça em
ordem a que a ONU e a Comunidade
Internacional assumam as suas
responsabilidades perante o Povo de Timor
e perante si mesmas. E que as assumam a
tempo e de forma eficaz, nomeadamente
através de uma força de intervenção
multilateral de paz, o mais rápido possível
com o acordo das autoridades legítimas da
Indonésia.

Este o motivo precípuo que leva o Senador
Eduardo Suplicy a requerer a manifestação do
Plenário para emitir um voto de solidariedade à
mensagem do parlamento português.

Do ponto de vista regimental, nada há a obstar o
pedido do Senador Suplicy. O art. 222 estabelece que
o requerimento de solidariedade “será admitido
quando diga respeito a ato público ou acontecimento
de alta significação nacional e internacional”.
Inegavelmente, a situação no Timor Leste é hoje um
dos pontos de maior sensibilidade na agenda
internacional, e que se agrava para o Brasil, por ser
aquela comunidade também uma ex-colônia de
Portugal e co-participante na liga dos países de língua
portuguesa.

A Constituição Federal, igualmente, ampara, em
seu art. 4º, sobre os princípios fundamentais da
nação brasileira, a pretendida manifestação.
Estabelece-se ali como fundamentos de nossa pátria
a prevalência dos direitos humanos, a
autodeterminaçaõ dos povos (e não dos governos), a
defesa da paz, a solução pacífica de conflitos e a
cooperação entre os povos para o progresso da
humanidade. Tais princípios, no caso de Timor Leste,
estão sendo acintosamente afrontados.

Pelo exposto, dada a adequação regimental e
enquadramento constitucional, pelos laços culturais e
por todas as razões de solidariedade humana,
consideramos ser de todo conveniente a aprovação
do presente requerimento do Senador Eduardo
Suplicy, e que seja enviado um voto de solidariedade
à mensagem do eminente Presidente da Assembléia
da República Portuguesa, manifestando a posição do
Senado Federal no sentido de que todo o processo
político no Timor Leste se faça em ordem, e que a
Organização das Nações Unidas e a comunidade
internacional assumam suas responsabilidades
perante o povo do Timor Leste e perante si mesmas.

Opinamos ainda pelo envio desse mesmo voto
ao Presidente da República Federativa do Brasil e ao
Ministro das Relações Exteriores, conclamando-os a
adotarem as providências cabíveis e tomarem uma
atitude decisiva e coerente em favor da liberdade do
Timor, para que o nosso país se manifeste
claramente diante da sorte de uma população de
língua portuguesa, que tem recebido a simpatia de
toda a comunidade internacional.

Sala da Sessões, , Presidente. – José
Fogaça , Relator.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – O
pare cer conclui pela aprovação do requerimento.

Os avulsos do referido requerimento
encontram-se à disposição dos Srs. Senadores nas
bancadas.
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Em votação o requerimento. (Pausa.)

O SR. EDUARDO SUPLICY – (Bloco/PT – SP)
– Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Concedo
a palavra a V. Exª por cinco minutos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Senador José
Fogaça expressou muito bem nossas preocupações,
que são as mesmas da Assembléia da República
Portuguesa.

Em sua última visita a Lisboa, o Presidente
Fernando Henrique Cardoso prometeu ajudar o
Timor Leste, até mesmo com o envio de uma força de
paz, e é importante que essas palavras, agora, sejam
efetivadas. Esta é a razão do requerimento, não para
que apenas prestemos a nossa solidariedade à
manifestação da Assembléia Portuguesa, mas para
que também assumamos como nossa a mensagem
tão bem explicitada e no mesmo sentido da
proposição do Senador Tião Viana, que ganhou
maior relevância na medida em que, hoje, o
Presidente B. J. Habibie, da Indonésia, ameaçou não
respeitar o resultado do plebiscito, pelo qual mais de
78% do povo do Timor Leste, no último dia 30 de
agosto, optaram claramente pela independência.

Não podemos esquecer os laços de História e
de Língua que unem Portugal, Brasil e Timor Leste. A
propósito desse traço de união, quero lembrar as
palavras do grande poeta português, Fernando
Pessoa. NoLivro do Desassossego, assinado por seu
heterônimo, Bernardo Soares, o grande escritor
lembra, com emoção, da primeira vez em que travou
contato com a prosa magnífica do Padre Antônio
Vieira.

”Lembro-me“, escreveu Pessoa, ”como do que
estou vendo, da noite em que, ainda criança, li, pela
primeira vez, o passo célebre de Vieira sobre o rei
Salomão. ”Fabricou Salomão um palácio...“ E fui
lendo até o fim, trêmulo, confuso; depois rompi em
lágrimas felizes, como nenhuma felicidade real me
fará chorar, como nenhuma tristeza da vida me fará
imitar. Aquele movimento hierático da nossa clara
Língua majestosa, aquele exprimir das idéias nas
palavras inevitáveis, correr de água porque há
declive, aquele assombro vocálico em que os sons
são cores ideais – tudo isso me toldou de instinto
como uma grande emoção política. E, disse, chorei;
hoje, relembrando, ainda choro. Não é – não – a
saudade da infância, de que não tenho saudades: é a
saudade da emoção daquele momento, a mágoa de
não poder já ler pela primeira vez aquela grande
certeza sinfônica.

Não tenho sentimento político ou social. Tenho,
porém, num sentido, um alto sentimento patriótico.
Minha pátria é a Língua Portuguesa.

Srªs e Srs. Senadores, a nossa pátria é a Língua
Portuguesa. Os timorenses são nossos compatriotas.
E nós, brasileiros, portugueses e demais cidadãos de
Língua Portuguesa no mundo, temos a obrigação
especial e incontornável de sermos solidários com o
Timor Leste nesta hora grave.

Ontem, em Lisboa, dez mil pessoas se deram as
mãos, formando uma corrente, todos pararam por
três minutos e as sirenes e os sinos tocaram em
solidariedade ao povo do Timor Leste. Abracemos
com ações efetivas a causa de Xanana Gusmão, do
Professor José Ramos Horta, do Bispo Campos Belo,
pró-independência e pró-justiça.

Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – As Srªs e
os Srs. Senadores que aprovam o requerimento
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – De
acordo com a decisão desta Presidência, após
reunião com os Líderes, o período da Ordem do Dia
da presente sessão destina-se aos trabalhos das
Comissões. Dessa forma, a Presidência solicita aos
Srs. Senadores membros da Comissão de Educação
que para lá se dirijam, uma vez que a Subcomissão
de Rádio e TV está reunida.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Volta-se à
lista de oradores.

Concedo a palavra à Senadora Emilia
Fernandes, por cessão do Senador Tião Viana, pelo
prazo de vinte minutos.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT –
RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a
exploração de um povo, de uma nação, de uma
sociedade pode ocorrer de várias formas: pela
violência da guerra, pela dominação, pela
contrariedade das decisões democráticas, pelo
impedimento da liberdade, da solidariedade e da
independência. Ela pode ocorrer também pelo poder
econômico, que exclui, que massacra, que concentra,
que marginaliza, e que realmente se volta a um
espaço e a uma tendência de submissão aos
grandes. E ela pode ocorrer também de uma outra
forma: por meio do silêncio da voz do conhecimento,
pela distância entre a educação e o povo, a distância
do conhecimento, a distância da criação, a distância
da ciência da pesquisa e da tecnologia sustentável.
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É nesse sentido que queremos trazer aqui um
tema que está preocupando a comunidade
universitária do Brasil inteiro e que,
conseqüentemente, extrapola as fronteiras dos
pensadores e, principalmente, daqueles que têm a
responsabilidade de administrar a questão da
educação. E chega a esta Casa também, por
intermédio da manifestação da solidariedade da
comunidade acadêmica, pedido de solidariedade e
atenção desta Casa.

Por isso, estamos aqui, fizemos questão de
marcar a presença no plenário neste dia, porque
entendemos que o que as universidades estão
pedindo é que o clamor, a mobilização se estendam
além dos espaços democráticos das universidades e
atinjam o Congresso Nacional, que tem que estar
diretamente atento às políticas governamentais e,
principalmente, às destinações de recursos dos
Orçamentos do nosso País.

O anúncio de extinção e corte na verba de R$16
milhões no Programa Especial de Treinamento – PET,
marcado para 31 de dezembro, deste ano, pelo
Ministério da Educação e Cultura, fez com que
professores e universitários de 59 instituições do País
formassem a Executiva Nacional em defesa do
Programa Especial de Treinamento. Somente no
Estado do Rio Grande do Sul, segunda região que
mais recebe os incentivos, o corte será de R$1,5
milhão, deixando de atingir 400 bolsistas de sete
universidades gaúchas.

Por isso, reafirmamos, desta tribuna, a
importância deste Programa, chamando a atenção
para o PET, que é o único Programa de fomento à
graduação do CAPES – Coordenação de
Aperfeiçoamento do Pessoal de Ensino Superior -,
que integra atividades de ensino, pesquisa e
extensão. Criado há mais de 20 anos no Brasil, ficou
conhecido pela experiência na formação de jovens
cientistas, além de preparar novos empresários que
levam seus conhecimentos de pesquisa para cerca
de 1,4 milhão de estudantes, através de palestras e
trabalhos científicos.

Por isso, ao registrar eventos ocorridos no País
nesses últimos dias, no sentido de dar maior
visibilidade para o problema proposto, pedimos a
atenção dos Srs. Parlamentares, inclusive alertando o
Governo no sentido de que qualquer mudança, para
melhor, é salutar, mas que essas mudanças, no
mínimo, devem ser discutidas com a comunidade
universitária, com o Congresso Nacional, com os
órgãos do Governo e da sociedade.

Portanto, creio ser oportuno registrar dois
eventos importantíssimos ocorridos recentemente no
País. Um dos eventos, de dimensão nacional, ocorreu

em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no mês de
julho próximo passado, por ocasião da 51ª Reunião
Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso de
Ciência – SBPC – maior congresso científico
realizado no Brasil -, e que neste ano reuniu cerca de
15 mil pessoas ligadas à Ciência no Campus da
Pontifícia Universidade Católica do meu Estado, o
Rio Grande do Sul.

O evento anteriormente mencionado, que foi
parte integrante da reunião da SBPC, é o IV Enapet –
Encontro Nacional de Grupos de Programa Especial
de Treinamento, coordenado inclusive por um
Professor gaúcho, Dante Augusto Couto Barone, e
pelo Professor Celso Maciel da Costa,
coordenadores dos Grupos PET na Universidade do
Rio Grande do Sul e na Universidade Católica
respectivamente.

O Encontro reuniu cerca de 500 pessoas, entre
professores, tutores, responsáveis de grupos PET e
alunos bolsistas, representando 68% das 59
instituições de ensino que contam com estes grupos.
Vale lembrar que o PET atinge, hoje, diretamente,
cerca de 3.500 alunos bolsistas em todo o País,
reunidos em 314 grupos que atuam nas diversas
áreas do conhecimento, nas diversas regiões do País.
Portanto, é um tema de caráter nacional que,
certamente, deve preocupar a todos os Srs.
Parlamentares.

É importante também chamar a atenção para o
fato de que, naquele evento, foram realizadas várias
palestras e discussões, que conduziram a uma
Assembléia-Geral, na qual foi definido que o Encontro
Nacional de Grupos PET é o órgão deliberativo
máximo de alunos bolsistas e de professores, tutores
do Programa. Além disso, ficou estabelecida a
criação de uma Comissão Executiva Nacional,
composta pelos Professores Dante Barone (UFRGS),
Celso Maciel da Costa (PUCRS), Zelinda Maria
Braga Hirano (Furb), Felipe Müller (UFSM), Marcos
Danhoni (Universidade Estadual de Maringá) e
Marcelino Pequeno (UFCE).

Em agosto, foi realizada a I Conferência
Nacional de Grupos de PET – Conapet – na cidade de
Viçosa, Minas Gerais, que contou com cerca de 300
participantes. Foi incluído o nome da Professora Ana
Maria Bonetti, da UFU, na Comissão Executiva
Nacional. Neste evento, o representante do Capes, o
órgão financiador do PET, Professor Adalberto
Vasquez, declarou textualmente que o Programa
estará sendo extinto em 31 de dezembro próximo.

Nesse sentido foram realizados, recentemente,
eventos para a discussão desse assunto, ficando
evidenciada a preocupação com o futuro do Programa e
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a necessidade de mobilização política e de
manifestações públicas.

Por isso, alertamos o Brasil e esta Casa,
pedindo o bom senso do Governo Federal para que,
no mínimo, se estabeleçam, inclusive no Congresso
Nacional, debates nesse sentido.

Sr. Presidente, encaminhamos à Comissão de
Educação requerimento no sentido de que se faça
uma audiência pública sobre o assunto, porque temos
consciência de que, do ponto de vista qualitativo do
ensino superior, há um longo caminho a percorrer,
como a ampliação do número de mestres e doutores
em nossas universidades públicas, principalmente
nas mais jovens, situadas nas Regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste. Além da qualificação dos
docentes, é preciso também investir na recuperação,
na manutenção e modernização do patrimônio físico
das nossas universidades. Por outro lado, é
necessário também promover a atualização de
métodos e processos pedagógicos, incentivar a
produção didático-científica e a implantação e
expansão de projetos e experiências destinados a
estimular a melhoria do ensino de graduação, a
integração da formação acadêmica com a atividade
profissional e a formação de profissionais críticos e
atuantes.

Então, neste sentido, resgatarei, rapidamente, a
história do que é realmente esse Programa Especial
de Treinamento, o chamado PET, que foi criado em
1979, pelo Professor Cláudio de Moura Castro, então
Diretor-Geral da Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior – CAPES, e tinha como
objetivo incentivar, nas Instituições de Ensino
Superior – IES, o surgimento de grupos de estudo
que se dedicassem ao trabalho intelectual em tempo
integral, sob a orientação de um professor-tutor, num
ambiente que favorecesse o envolvimento, a
participação e a troca de idéias e experiências entre
alunos e professores.

Foram definidos, naquela época, três grupos
perfazendo um total de 15 bolsistas. A evolução do
PET, no período de 1979 a 1994, apresentou uma
grande ampliação do número de Instituições de
Ensino Superior que implementam Grupos PET (de 3
para 54), embora o crescimento do número de grupos
tenha sido significativamente maior (de 3 para 255),
como era de se esperar.

Até 1994, em relação ao status jurídico das
universidades, havia predominância da esfera federal
(65%), seguida pela esfera estadual (24%). As IES
particulares ocupavam a terceira posição (11%),
sendo contempladas apenas seis delas.

É inegável a evolução quantitativa do Programa,
especialmente a partir de 1987. Quanto à evolução

qualitativa, os especialistas costumam identificar
quatro fases: a primeira, experimental (de 1979 a
1985); a segunda, institucionalização do Programa
(de 1986 a 1989); a terceira, expansão desordenada
(de 1990 a 1992); a quarta, consolidação (de 1993 a
1994). Agora estaríamos entrando na quinta fase,
qual seja, a do desmonte desse programa ou
alteração de uma proposta, que ainda não
conhecemos.

Atualmente, feitas as necessárias correções de
percurso e incorporadas as modificações
naturalmente impostas pelo tempo, pode-se afirmar
que o PET constitui uma modalidade de investimento
acadêmico em cursos de graduação com sérios
compromissos epistemológicos, pedagógicos, éticos
e sociais. Com uma concepção calcada nos moldes
de grupos tutoriais de aprendizagem e orientado pelo
objetivo de formar globalmente o aluno, o PET não se
resume em proporcionar ao bolsista apenas uma
gama nova e diversificada de conhecimento
acadêmico, mas procura também contribuir para sua
melhor classificação como pessoa humana e como
membro da sociedade.

Hoje, existem em funcionamento, no País, 315
grupos espalhados em 59 Instituições de Ensino
Superior, totalizando 3.466 bolsistas.

Em 1997, foi realizada uma pesquisa ampla
para avaliar a influência do PET na graduação, uma
vez que o desempenho individual dos grupos já era
aferido periodicamente. A pesquisa, coordenada pela
Professora E. Galbachevsky, do Núcleo de Pesquisas
sobre o Ensino Superior da USP, apontou resultados
relevantes, assim sintetizados: ”o PET é um programa
bem-sucedido no que se refere aos seus alunos e
bolsistas. As oportunidades de treinamento
oferecidas pelo programa são ímpares, mesmo
quando comparadas com outros programas, até certo
ponto, similares“.

Em 1998, foi feita uma avaliação geral do
Programa Especial de Treinamento, elaborada por
uma comissão constituída por três
professores-tutores do PET e três professores não
envolvidos no programa.

Foram realizadas visitas a 16 Instituições de
Ensino Superior, selecionadas aleatoriamente,
respeitando-se a regionalidade. Um total de 144
grupos foram avaliados – 45,5% do total do
Programa. Cada instituição foi visitada por um
membro da Comissão, acompanhado por um
consultor ad hoc.

Em seu relatório, a Comissão afirma:
”1) Melhoria substancial nos cursos de

graduação onde o PET se instalou;
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2) O PET tem contribuído para promover a
proximidade dos alunos com a faculdade e para fazer
reaparecer o papel da instituição universitária para os
estudantes;

3) O PET é um grupo que otimiza a estrutura
curricular nas instituições de ensino superior,
refletindo o espírito da Lei de Diretrizes e Bases;

4) O PET demonstra ser um programa
fundamental para implementação de ações dirigidas
à comunidade, principalmente aquelas voltadas para
o Ensino Fundamental e Médio;

5) Os ”petianos“ desenvolvem cidadania como
alunos e como jovens brasileiros; aprendem a
conduzir eventos acadêmicos, a promover
oportunidades para o debate de questões da
atualidade e a buscar soluções para demandas da
comunidade externa;

6) Há evidências do desempenho diferenciado
dos egressos do PET no mercado de trabalho;

7) O PET forma profissionais melhor preparados
para integrar a comunidade científica ou para integrar
as áreas profissionais e empresariais em seus
campos de formação.“

Em seu parecer final, a Comissão considera:
¨...o PET é uma das iniciativas mais consistentes e
produtivas no sentido de estimular os estudantes e
melhorar a qualidade do ensino de graduação no
País...¨, ¨...o PET melhora o desempenho global do
curso no qual se insere, tanto no que tange à
eficiência na formação dos estudantes quanto no que
se refere à maior produtividade dos professores...¨,
¨Como uma das prioridades do País, no âmbito
educacional, é melhorar a formação superior, um dos
mecanismos mais eficazes instalado no momento é,
sem dúvida, o Programa Especial de Treinamento¨.

Considerando todos esses resultados – e esse
é o foco do nosso pronunciamento, por entendermos
a importância desse programa –, causa profunda
estranheza o Ofício Circular nº 030/99/PR/CAPES,
notificando aos reitores das IES que o Programa,
”com o formato atual, entra em seu último ano de
funcionamento, tendo como data limite 31 de
dezembro de 1999“.

Chamo a atenção para uma matéria de jornal, a
que já me referi no início do meu pronunciamento,
que destaca que ”o PET recebeu importantes elogios
da Academia Nacional dos Estados Unidos e foi eleito
o melhor programa de graduação do Brasil, através
de pesquisa realizada com 144 grupos“.

É lamentável verificar que as autoridades
constituídas tomam suas decisões sem ouvir as
Instituições de Ensino Superior e as Pró-Reitorias
que trabalham séria e honestamente em prol da
educação e da juventude brasileira. O Brasil não tem

tradição no ensino superior comparável às
universidades do primeiro mundo – a USP, por
exemplo, foi criada em 1934. Quando acumulamos
experiências positivas, como no caso do PET, não as
levamos em conta, mesmo com a avaliação
apontando as vantagens do Programa. Então,
pergunto: por que gastar tempo e dinheiro com
avaliação? Para desmontar? Não há preocupação
em reformular e manter a prática, por quê? Afinal, o
PET já tem 20 anos, e, em um país de experiências
efêmeras, 20 anos já constitui uma tradição.

É, portanto, incompreensível a decisão do
Governo Federal nesse sentido. As razões
apresentadas para a criação do PET, em 1979,
continuam a justificar a sua manutenção, tendo em
vista que, na década de 90, com já expus, a
situação das universidades brasileiras agravou-se
ainda mais em decorrência, dentre outros fatores,
das condições econômicas que o País vem
enfrentando. E as universidades convivem, de um
modo geral, com sérios problemas, de infra-estrutura
física, material, humana, o que vem acarretar, sem
dúvida, prejuízos para uma formação acadêmica de
alto nível para os estudantes brasileiros. Além disso,
as estatísticas dos vestibulares têm demonstrado que
os alunos continuam ingressando no 3º Grau sem
embasamento suficiente.

Portanto, mais do que no passado, o PET
constitui um mecanismo necessário à formação
acadêmica de bom nível. A sua reputação já
atravessou as fronteiras do País por meio de
comunicações científicas efetuadas pelos tutores de
diversas áreas do conhecimento, sendo atualmente
conhecido na América Latina, especialmente na
Argentina, no Uruguai, no Canadá, na Alemanha e
em outros países da Europa inclusive. Tem
despertado elogios da comunidade científica
internacional, que sempre destaca a iniciativa do
Governo brasileiro em apoiar um programa dessa
natureza.

É, no mínimo, suspeita a insistência do Governo
em manter o clima de incerteza e insegurança quanto
ao sistema de bolsa gerido por órgãos como a Capes
e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico – CNPq. É um contra-senso realizar
cortes para fugir da crise, quando deveríamos investir
em educação e pesquisa, justamente para evitar
outra situação como a atual. O Governo revela uma
preocupação imediatista, conjuntural,
comprometendo, com isso, áreas vitais para o
desenvolvimento do País, sem o concurso das quais
não enfrentaremos a crise do futuro, mesmo que
superemos as dificuldades financeiras do momento.

�������� �			 
�
�� � ���
� ����
� ���



Algumas áreas não podem sofrer cortes sob
alegação econômica, pois a interrupção dos seus
projetos não só compromete as possibilidades de
retomada no futuro, como também ocasiona perdas
irreparáveis no que já se investiu. É o que acontece
com o desenvolvimento de recursos humanos
qualificados. É um trabalho que exige continuidade e
que acarretará, se interrompido, muito mais prejuízo,
inclusive para a própria área econômica. Não se trata
somente do destino pessoal de algumas centenas de
jovens, mas da possibilidade de o País passar a
contar com um quadro de profissionais capazes de
alavancar o seu desenvolvimento.

Portanto, concluo, Sr. Presidente, Sras e Srs.
Senadores, reiterando a nossa preocupação e
alertando esta Casa para a anunciada extinção do
Programa Especial de Treinamento. Isso fere a
autonomia universitária, compromete a expansão
qualitativa do ensino superior e neutraliza os esforços
empreendidos para a melhoria da sua qualidade.
Atinge, portanto, os três pilares sobre os quais,
conforme afirmamos no início deste pronunciamento,
assenta-se a demanda da universidade pública
brasileira.

A manutenção das experiências exitosas é
uma forma de luta da universidade pública. Dessa
forma, é preciso, independentemente de nossas
tendências partidárias, tomarmos a defesa do
patrimônio técnico, acadêmico e científico deste
País, entre o qual o PET se insere, instrumento
fundamental na superação do atraso e da
subserviência histórica e veículo indispensável na
conquista da justiça e do bem-estar social.

Assim, conclamamos todos os segmentos da
sociedade a cerrarem fileiras em defesa das
universidades federais e pela manutenção plena de
seus instrumentos pedagógicos, atendendo ao
anseio de toda a comunidade acadêmica, com os
olhos voltados para o futuro da Educação, da Ciência,
da Tecnologia e da Cultura nacionais, no melhor
interesse da Nação Brasileira.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – V. Exª me
concede um aparte?

A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT –
RS) – Concedo o aparte ao Senador Romeu Tuma.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Senadora
Emilia Fernandes, não vou entrar no mérito do seu
discurso, tão bem elaborado e orientado, porque,
infelizmente, ouvi apenas um trecho dele. Mas não
posso deixar de homenageá-la pela forma como se
tem conduzido na defesa da educação e da formação
dos jovens brasileiros, defendendo, sempre que
possível, sempre que usa a tribuna, projetos que

indiquem, no seu conceito, a importância da
educação na formação da cidadania. V. Exª traz,
hoje, um assunto grave, um alerta à sociedade
brasileira para a importância dos investimentos em
pesquisa e ensino. Acredito que o país que quer um
futuro forte, coerente e que possa alcançar o nível
das primeiras nações, tem que investir nas suas
pesquisas e na educação. Queria prestar essa
homenagem a V. Exª e cumprimentá-la pela
oportunidade do tema.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT –
RS) – Agradeço o aparte de V. Exª, Senador Romeu
Tuma. Com a mesma sensibilidade com que temos
tentado abraçar as questões de educação, V. Exª tem
abraçado também diferentes temas nesta Casa.

Tenho certeza de que este alerta que estamos
fazendo diante da iminência de extinção do Programa
Especial de Treinamento, que qualifica, que valoriza o
conhecimento, a ciência, a tecnologia neste País, que
é um País novo, pequeno – grande na sua dimensão,
mas pequeno na sua capacidade de produzir, de
autodeterminação, de até não necessitar
continuamente estar na dependência dos ditames de
fora para dentro, em relação ao nosso potencial, ao
nosso crescimento, à nossa produção, à nossa
mão-de-obra qualificada -, necessita de mais
pessoas atentas a esta questão.

Fiz a denúncia de que, até 31 de dezembro
deste ano, este programa seria interrompido,
inclusive com o corte de verbas da ordem de R$16
milhões, com prejuízo não apenas para os que já são
bolsistas hoje – estamos perguntando como ficarão -,
mas também para a continuidade de um programa
que é reconhecido internacionalmente como algo
positivo no Brasil. Então, que se aperfeiçoe o
programa é uma questão, mas a sua extinção é
totalmente inviável.

Nesse sentido, Sr. Presidente, solicito que seja
publicada, na íntegra, como continuidade do meu
pronunciamento, uma moção do Conselho
Universitário da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, a instância máxima deliberativa da UFRGS
em relação a este programa, assinada pela Reitora,
Professora Wrana Panizzi. Nesta moção, alerta-se
que, diante do quadro de incertezas sobre a
sobrevivência do PET e da ausência de quaisquer
informações por parte da Capes, e considerando
ainda que a UFRGS mantém grupos PET desde
1988, contando atualmente com seis equipes, o
Conselho Universitário da UFRGS reafirma sua
posição pela continuidade, aperfeiçoamento e
expansão do Programa Especial de Treinamento –
PET/Capes. Isso reduz e abrange o sentimento de
todos nós.
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Sr. Presidente, estaremos enviando um
requerimento à Comissão de Educação do Senado,
para que se faça uma audiência pública, que se
chame o Governo, a fim de se escutar, de viva voz,
qual a proposta alternativa que o Governo deseja
implementar, e que se discuta, com os interessados e
com o Congresso Nacional, que representa a
sociedade, a mudança desse programa tão
importante para os meios científicos do nosso País.

Muito obrigada.

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

MOÇÃO

O Conselho Universitário da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, instância máxima deliberativa da UFRGS, em
sessão realizada em 9 de julho de 1999, decide manifestar ao
Ministro da Educação, à Capes e a comunidade acadêmica sua
expectativa pela manutenção do Programa Especial de
Treinamento – PET, pelos motivos a seguir expostos:

O Programa foi criado em 1979, com os seguintes
parâmetros norteadores:

1º – oferecer aos alunos de graduação uma formação
acadêmica de excelente nível, visando à formação de um
profissional crítico e atuante;

2º – promover a integração da formação acadêmica com a
futura atividade profissional, especialmente no caso da carreira
universitária;

3º – estimular a melhoria do ensino de graduação.
Desde então, os programas foram sendo aprovados pela

CAPES, de tal modo que hoje existem em funcionamento, no
país, trezentos e quinze grupos espalhados em 59 Instituições de
Ensino Superior, totalizando 3.456 alunos bolsistas.

A avaliação dos grupos, até 1997, consistia na análise do
seu funcionamento interno, a partir de Relatórios e Planos de
Atividades, entregues pelos grupos, por meio de consultores
nomeados pela Capes. Estes eram orientados por
Coordenadores de Área, um para cada campo de conhecimento.

A partir de 1997, a Capes demitiu os Coordenadores de
Área, sob a alegação de que a avaliação dos grupos apresentava
“graves” falhas e que, além disso, o programa estaria a merecer
uma avaliação global. Para tal, o Nupes, sob contrato, realizou
para a Capes uma avaliação independente, a qual acabou por
revelar-se muito positiva para o PET. Não satisfeita, a Capes fez
realizar em 1998 mais uma avaliação externa, por uma equipe de
consumidores por ela mesma escolhida. Pois bem, no relatório
final desta última avaliação consta, com todas as letras “... O PET
é um programa bem sucedido no que se refere ao seus alunos
bolsistas. As oportunidades de treinamento oferecidas pelo
Programa são ímpares, mesmo quando comparadas com outros
programas até certo ponto similares.

O PET é um programa complexo e completo e não pode
ser avaliado apenas pelo número de pessoas que atinge
diretamente. Como programa institucional e de longa duração, o
PET melhora o desempenho global do curso no qual se insere,
tanto no que tange à eficiência na formação dos estudantes
quanto no que se refere à maior produtividade dos professores,
mesmo que não estejam diretamente envolvidos no Programa.

Como uma das prioridades do país, no âmbito
educacional, é melhorar a formação superior (Graduação), um
dos mecanismos mais eficazes no momento, é sem dúvida o
Programa Especial de Treinamento".

Considerando os resultados francamente favoráveis
provenientes de todas as avaliações, foi com profunda
estranheza e desagrado que professores tutores e alunos
bolsistas receberam o ofício n. 030/99-Capes, pelo qual foram
notificados que o programa “com o formato atual entra em seu
último ano de funcionamento, tendo como data limite 31 de
dezembro de 1999".

Diante deste quadro de incertezas sobre a sobrevivência
do PET e da ausência de quaisquer informações, por parte da
Capes, e considerando ainda que a UFRGS mantém grupos PET
desde 1988, contando atualmente com 6 equipes, o Conselho
Universitário da UFRGS, reafirma sua posição pela continuidade,
aperfeiçoamento e expansão do Programa Especial de
Treinamento – PET/Capes.

Wrana Maria Panizzí, Reitora.

Durante o discurso da Sra. Emília
Fernandes, o Sr. Nabor Júnior, 3º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Eduardo Suplicy, Suplente
de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) –
Gostaria de informar à Senadora Emilia Fernandes
que, no mesmo sentido de seu pronunciamento,
ainda no dia 18 de agosto último, também enviei carta
ao Ministro Paulo Renato Souza solicitando que seja
feita a avaliação sobre a possibilidade de
continuidade do PET, da concessão de bolsas pela
Capes aos alunos vinculados a esse programa, sobre
cujas características e qualidades V. Exª discorreu.

Pergunto ao Senador Romeu Tuma se ainda
deseja fazer uso da palavra.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sim, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) – Tem a
palavra V. Exª.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Serei breve.

Como V.Exª se referiu ao Ministro Paulo Renato,
gostaria de dizer que temos acompanhado de perto
sua luta pela melhora do ensino de 1º, 2º e 3º graus,
tentando eliminar uma série de erros e defeitos que
se foram acumulando ao longo dos anos. Acredito
que as próprias dificuldades financeiras talvez
venham retardando um pouco o seu programa, que já
apresenta resultados bastante efetivos.

Após ouvir o discurso da Senadora Emilia
Fernandes e a referência de V. Exª, Senador Eduardo
Suplicy, quero mencionar fatos que me deixam
assustado como paulista, assim como V. Exª, meu
Presidente. As notícias diárias que correm pelos jornais,
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de crimes, homicídios, latrocínios, eliminação pura e
simples de pessoas, assassinatos, por encomenda
ou não, eliminação de testemunhas vêm num
crescendo assustador.

Ainda ontem, o Secretário de Segurança
Pública fez uma reunião, em que elegeu como inimigo
nº 1 o crack, que é um mal que vem assolando a
sociedade V. Exª sabe e talvez tenha-se referido a
isso no seu programa de campanha. Ouvi alguns de
seus pronunciamentos sobre a importância do
combate ao tráfico de drogas, principalmente o
crack, usado em cada esquina da zona central de
São Paulo. Ontem, em boa hora, o Secretário
determinou se faça um combate sério, repressivo,
sem nos esquecermos da importância da prevenção.
Há projetos internacionais, e isso vem avançando,
porque só a repressão não tem resultado no combate
ao tráfico de drogas.

Temos três fases: repressão, prevenção e
recuperação. A repressão tem de ser eficiente,
permanente, principalmente na região de fronteira
trataremos do assunto em outro momento e ao tráfico
urbano, que V. Exª conhece e tem proposto o seu
combate. A prevenção é algo importante, com a
busca de programas ideais para desviarmos essa
juventude, essa mocidade, de buscar na droga uma
opção para suas angústias.E há ainda a recuperação.
Não se pode investir simplesmente na repressão.

O Sr. Agnelo Alves (PMDB – RN) – V. Exª me
permite um aparte?

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Com prazer,
ouço V. Exª

O Sr. Agnelo Alves (PMDB – RN) – Senador
Romeu Tuma, quando o Secretário elege o crack
como o inimigo nº 1, fico pensando: não será a
impunidade? O traficante é preso em um dia e, no dia
seguinte, há um habeas corpus, uma medida ou algo
assim, liberando-o. Vemos as coisas mais
estapafúrdias acontecendo, e a punição é nenhuma.
No Brasil, um País que tem uma enorme fronteira,
temos todas as nossas Forças Armadas no litoral das
grandes cidades. Creio que deveria haver uma
reformulação geral no aparelho de segurança e nas
leis, a fim de que as pessoas apanhadas no crime da
traficância sejam realmente punidas exemplarmente.
Ao mesmo tempo, que se invista num apoio às
pessoas que são vítimas pelo vício, caminhando no
sentido de sua recuperação.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Senador
Agnelo Alves, V. Exª tem toda razão. Houve uma
época, há poucos anos, em que o Ministério do
Exército, principalmente, desativou quartéis de

fronteira sul do litoral, transferindo essas unidades
para regiões da Amazônia.

Então, surgiu o Projeto Calha Norte com força
muito grande durante o Governo do Presidente José
Sarney. Hoje, parece-me que há oito ou nove pelotões
de fronteira, três batalhões e várias unidades.
Infelizmente, na verba orçamentária participamos da
Comissão Especial do Calha Norte , nada foi
projetado nesse sentido para sua melhoria ou
continuidade. Há uma forte opção de interligação do
Sivam, do Calha Norte, mas sem desativar o Calha
Norte, porque se trata de um projeto com várias fases.
Ele tem uma presença física e prevê-se também uma
presença econômica de ocupação da Região
Amazônica, isolando-a, assim, da presença
permanente da criminalidade de fronteira.

Hoje, tive a oportunidade de ver publicado um
artigo meu na Folha de S.Paulo sobre o problema
das armas. Já fiz um requerimento à Mesa solicitando
que o Ministro da Justiça informasse, realmente, os
índices das armas assassinas registradas,
cadastradas, e aquelas que são realmente
clandestinas.

Tivemos aprovado por esta Casa e pela Câmara
projeto criando o Sistema Nacional de Registro de
Armas. Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, o
índice de recadastramento é de menos de 30%. E as
autoridades não vão atrás daqueles que tinham
registro antes e deixaram de se recadastrar? Essas
armas passaram a ser clandestinas, e é crime o seu
porte.

Então, vem o Governo, talvez com a melhor das
intenções, já fazendo um projeto que elimina o porte,
a fabricação, a compra, tudo. Não foi feito nem o
recadastramento dessas armas que estão aí. Como
exigir o cumprimento das obrigações daqueles que
deixaram de fazê-lo?

O Sr. Agnelo Alves (PMDB – RN) – Permite-me
V. Exª novo aparte, nobre Senador Romeu Tuma?

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Com prazer,
ouço V. Exª.

O Sr. Agnelo Alves (PMDB – RN) – Senador
Romeu Tuma, V. Exª sabe por que as pessoas não
fazem o registro? Porque sabem que, se não o
fizerem, nada acontecerá.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – É a
impunidade de que fala V. Exª. Então, não adianta a
sobrecarga de leis se não damos andamento àquelas
que já estão vigência e que, às vezes, demoram um ano
para entrar em vigor. Imediatamente, já se quer revogar,
já se quer transformar. Por quê? Porque não se dá conta
daquilo que existe como lei. Então, diz-se: ”Ah, se
a gente não consegue combater o cr ime, va-
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mos tirá-lo do Código Penal, porque aí fica mais fácil
para controlar“. Quer dizer, isso é suicídio da
sociedade e da própria cidadania.

O Sr. Agnelo Alves (PMDB – RN) –
Permita-me, nobre Senador Romeu Tuma, lembrar
aquela velha história famosa do sofá. O marido,
traído, chega em casa, encontra a mulher com outro
cidadão no sofá e diz: ”Vamos tirar o sofá da sala“.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – É isso
mesmo.

Mas creio que está na hora, Sr. Presidente e sei
que V. Exª pensa assim também de fazermos com
que as leis sejam cumpridas com o rigor implícito
nelas mesmas. Não adianta dizer: aplicar a lei com
rigor. Ora, isso está implícito no seu texto legal.
Quando o legislador elabora uma lei, ele já explicita
como deve ser cumprida. Não se pode relegá-la a
segundo plano e querer-se, imediatamente, mudá-la
sem saber se o seu resultado vai ser bom ou ruim.

Não sou favorável a armas. Este é um princípio
meu: quem não está preparado e quem não tem
necessidade não pode e não deve nem pensar em
andar armado. Então, o controle da compra e da
venda deve ser rigoroso.

Não sei se V. Exª estava presente quando
discutimos o acordo internacional sobre a fabricação
de armamentos e artefatos que podem trazer
gravidade à sociedade, minas e outras coisas, com o
esplendor de um acordo que tem um rigoroso
controle internacional. Mas ficamos na base da flauta,
quer dizer, deu, deu; se não deu, deixa para lá, e a
impunidade vem crescendo.

Estou preocupado que, com a proximidade do
fim do ano, venha um projeto de indulto. Segundo um
informe que recebi, há possibilidade de concessão de
indultos até para crimes hediondos com condenação
de até de 8 anos; podem entrar até estupradores,
violentadores e assaltantes. Não digo que já exista...

O Sr. Agnelo Alves (PMDB – RN) – Existe
mesmo, Senador.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) –
Preocupo-me, porque membros da Procuradoria de
Execuções Penais estão assustados com a evolução
que os indultos estão tendo.

Por quê? Porque, com as cadeias cheias, é mais
fácil botar na rua, evitando-se conflitos, levantes ou
repressão forte em que a polícia tenha de intervir.
Então, começam a aliviar desse jeito. Temos de tomar
cuidado com isso, Sr. Presidente. Temos que começar
a discutir o sistema prisional, a legislação penal e
tudo aquilo que possa favorecer o criminoso em
detrimento da sociedade.

O Sr. Agnelo Alves (PMDB – RN) – Ainda tem
um aspecto: a desvalorização da Polícia. Procura-se
hoje desmoralizar a Polícia nas mínimas coisas, não
se sabe quem é mais desvalorizado, se a Polícia ou o
bandido.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Não há
dúvida.

O Sr. Agnelo Alves (PMDB – RN) – A
sociedade está meio sem saber o que fazer.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sou contra
qualquer movimentação grevista de policiais, pois
acho que a atividade policial é extremamente
necessária à sociedade. No entanto, ontem, quando
um PM de um Estado do nordeste disse que ganhava
R$260, fiquei assustado.

O Sr. Agnelo Alves (PMDB – RN) – Está
ganhando bem!

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Não
conseguem nem sobreviver. Ele vive na zona do
criminoso, mora onde mora o assaltante, a quadrilha,
e ele não tem nem como proteger a sua família.

Se não investirmos nessa atividade e se não
mudarmos essa visão do sistema de segurança
pública, a sociedade vai viver prisioneira do medo,
não vai ter como reagir, e amanhã virá o risco de
ressurgir a justiça pelas próprias mãos, o que também
não podemos admitir.

O Governo tem que pensar um pouco em
investir no sistema de segurança pública, dar
qualificação ao trabalhador policial, dar-lhe meios
para que possa viver com dignidade e respeitar
princípios éticos.

O Sr. Agnelo Alves (PMDB – RN) – Estou
inteiramente de acordo com V. Exª.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Obrigado,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) – A
Presidência informa que, às 14 horas, haverá a
reunião da Comissão Mista Especial sobre a
Erradicação da Pobreza e, às 15 horas e 30 minutos,
a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania. Essas duas Comissões irão se reunir na
tarde de hoje na Ala Nilo Coelho – sala 2 e sala da
CCJ, respectivamente.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) – Os
Srs. Senadores Lúcio Alcântara, João Alberto Souza,
Moreira Mendes e Geraldo Cândido 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, tive o prazer de
tomar conhecimento do Relatório de Atividades 1998
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da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária,
nossa brava Embrapa, a empresa que sempre está
do lado do produtor rural, seja na área de produção
animal, no cultivo de grãos, seja em silvicultura ou na
produção de vinhos, no controle contínuo das pragas
de café ou cacau, enfim, encontramos a Embrapa
sempre presente com a resposta científica, o
resultado de árdua pesquisa e a presteza de seus
agentes.

Ao folhear o Relatório, Senhor Presidente, e
dele ir tomando conhecimento, foi ganhando maior
robustez o julgamento que sempre fiz sobre a
importância da atuação da Embrapa no cenário dos
avanços agropecuários brasileiros.

Na Apresentação, o Diretor-Presidente da
Embrapa, Senhor Alberto Duque Portugal, considera
que o Relatório de 1998 encerra ”um ciclo iniciado há
pouco mais de duas décadas, quando produtores e
industriais brasileiros reclamavam soluções
tecnológicas genuínas, inspiradas na múltipla e
complexa realidade dos ecossistemas nacionais.“

Construiu-se, então, uma formidável base
tecnológica, geradora de condições de
sustentabilidade e de competitividade internacionais.
Na área de pesquisa e desenvolvimento, a Embrapa
sempre pautou seu trabalho por sólidos princípios: os
postulados do método científico, a continuidade, a
constância, a dedicação.

Nas palavras de seu Diretor-Presidente, ”as
prioridades continuam a ser definidas segundo uma
visão holística, que vai do empresário ao agricultor
familiar, do Norte ao Sul, da pesquisa básica à
validação final de uma tecnologia.“ Completa ele:
”Com freqüência, a tarefa exige a dedicação de uma
vida.“

Sabemos que cientistas e pesquisadores
costumam dedicar toda a vida ao trabalho, em longas
permanências nos laboratórios, em exaustivas
jornadas dedicadas aos experimentos de campo,
embrenhados em meio a tubos de ensaio,
equipamentos sofisticados, livros e periódicos,
centenas de papers e atas de congressos
científicos... Parecem, mesmo, terem sido picados
por uma mosca azul que os teria contaminado com a
paixão pela pesquisa, com o gosto da descoberta,
com os desafios do desconhecido.

Os pesquisadores da Embrapa não são
diferentes. Enquadram-se perfeitamente nesse breve
perfil, como demonstra o notório crescimento do
índice de artigos por pesquisador verificado de 1995
a 1998, além dos indicadores de resultados de
Pesquisa & Desenvolvimento. Desses, vale destacar
o grande volume de produção técnico-científica, em
forma de publicação de artigo em periódicos
nacionais e estrangeiros, elaboração de capítulo para

livros nacionais e estrangeiros, além de resumos e
artigos publicados em anais de congressos. Vale
destacar, ainda, o desenvolvimento de tecnologias,
produtos e processos, seja na forma de cultivares
lançadas, processos agropecuários e industriais
desenvolvidos, sofwares gerados, metodologia
científica aperfeiçoada, monitoramento e
zoneamento realizados.

Novas soluções tecnológicas foram buscadas
na área de biotecnologia e recursos genéticos.
Destaco algumas:

· Introgressão de genes do arroz
silvestre em variedades melhoradas, para
ampliar a base genética e melhorar a
eficiência do programa de melhoramento do
arroz irrigado;

· Identificação de marcadores
moleculares para genes de resistência ao
nematóide de cisto;

· Processo de produção de
batata-semente por meio de brotações e
minitubérculos, mais barato que cultura de
tecido, com garantia de sanidade.

Na área de recursos naturais e meio ambiente,
o elenco de realizações da Embrapa é vasto e
variado. Encontramos desde trabalhos de
mapeamento das queimadas no Brasil, passando por
trabalhos de zoneamento agroecológico – como o
realizado no Estado de Tocantins –, até estudos para
definição do tamanho mínimo de captura e do
período de defesa de reprodução da tuvira, para
controle ambiental.

No tocante à produção animal e vegetal, vamos
encontrar inúmeras recomendações de cultivares
para regiões específicas, descoberta e
caracterização de doenças, como o
carvão-do-feijoeiro e a sarna-do-feijoeiro, novas
tecnologias e novo sistema de produção de
determinadas espécies.

No setor de agroindústria e alimentos, foram
pesquisadas novas soluções tecnológicas na
produção de salsicha isenta de colesterol, na
produção de macarrão de farinha industrial de soja –
destinado a consumidores com diabetes e
hipercolesterelemia –, na formulação de sal mineral
para bovinos, no processo de pasteurização rápida de
polpa de goiaba, entre outras pesquisas.

Na área de informática e instrumentação, pode-se
destacar como resultado de pesquisa: softwares para
gerenciamento e avaliação de rebanhos bovinos
leiteiros; sistema para diagnóstico de doenças do milho,
máquina de pequeno porte a ser acoplada ao trator
para colheita de soja em pequenas propriedades,
protótipo de clorador de água, para utilização em
propriedades ou locais sem acesso de água tratada.
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O Relatório apresenta um balanço da
Articulação Nacional no período de 1995 a 1998, na
busca de uma rede nacional de Pesquisa &
Desenvolvimento. Diz o Relatório:

A ambição maior do esforço de
articulação nacional é a consolidação de
uma rede nacional de P&D integrada por
entidades que se reconheçam como iguais
e, mantendo sua identidade e
independência, operem em parcerias
baseadas em propósitos comuns.

Avançou-se muito nessa direção. De
um lado, com a criação do Programa 15, do
Sistema de Planejamento da Embrapa, que
facilitou a interlocução com as organizações
estaduais de pesquisa, e, de outro, da
criação do Conselho Nacional dos Sistemas
Estaduais de Pesquisa – Consepa, que
restabeleceu as articulações políticas para o
fortalecimento do SNPA (Sistema Nacional
de Pesquisa Agropecuária).

O desafio futuro está em ampliar a
participação do setor privado na
sustentação dessas atividades de P&D de
interesse do agronegócio.

A Embrapa buscou, ainda, consolidar o
trabalho de reorganização das atividades de
cooperação internacional. Em 1998, tiveram início
35 projetos de pesquisa, envolvendo 58
instituições públicas e privadas, que vão
contemplar projetos em agricultura familiar, uso de
recursos naturais e de tecnologias avançadas,
além de projetos sobre agronegócios, em todas as
regiões brasileiras. Em setembro do ano passado,
foi instalado o Labex-EUA, e iniciadas as
negociações para a instalação do Labex-Europa
na França. Foram firmados novos acordos
bilaterais, com os seguintes países: El Salvador,
Estados Unidos, Índia, Japão, Namíbia e Reino
Unido.

Na área de transferência de tecnologia, foram
firmados convênios com a agência de notícias O
Estado de São Paulo (Projeto Agrocast), com a RBS
(Canal Rural) e com a TV Educativa, ”para repassar,
por rede de computadores, em tempo real, e por
programas de televisão, recomendações, alertas e
outras informações sobre agricultura e meio
ambiente.“ Ainda nessa área, foi finalizado software
que permite acesso on-line a bancos de dados com
soluções de problemas operacionais de fazendas e
indústrias; foram produzidas, para veiculação em
antenas parabólicas, quatro edições do programa
Dia de Campo na TV; foi desenvolvido o Projeto

Tentar, que vai transferir tecnologia para empresas
em incubadoras; foram produzidos dez novos
documentários educativos, em vídeo, sobre meio
ambiente; foram lançados 25 novos livros, no total
de 76 mil exemplares; foram produzidos 30
programas sobre oportunidades de negócios na
agricultura brasileira a serem exibidos no Japão.

Informa-nos o Relatório que todas as ações de
transferência de tecnologias buscam atender às
prioridades estabelecidas pelo Governo Federal.
Nesse sentido, foram realizados 104 seminários
tecnológicos em 85 municípios brasileiros, tendo sido
distribuídos 15 mil exemplares de publicações
técnicas; foi realizado um plano emergencial para o
controle da mosca-branca, no qual foram treinados
312 multiplicadores; foram realizadas mais de uma
vintena de ações, numa extensa rede de parcerias,
em várias regiões brasileiras.

Nas ações de transferência de tecnologia, a
clientela da Embrapa engloba amplo conjunto de
agentes sociais e econômicos, aí incluídos novos
atores, como ”os brasileiros das comunidades
indígenas, dos assentamentos, das favelas, prefeitos,
vereadores, ONGs, micros e pequenos empresários“,
numa inequívoca demonstração de que ”a sociedade
brasileira está adquirindo a consciência de que o fator
tecnológico é fundamental para a manutenção dos
negócios e crescimento das comunidades.“

Poderia me alongar por muito tempo mais,
Senhor Presidente, destacando os variados aspectos
que demonstram a relevância de uma instituição
como a Embrapa. Abrevio meu pronunciamento, no
entanto, para não exceder o horário que me é
concedido para ocupar a tribuna, mas certo de que,
por muito pouco que se fale dessa Empresa, esta
Casa tem a sensibilidade e o discernimento de
reconhecer na Embrapa uma das vigorosas
instituições de pesquisa a apoiar o nosso homem do
campo, na sua lida permanente e contínua de
produzir alimentos.

Mas eu não poderia, Senhor Presidente, antes
de chegar às palavras finais de meu
pronunciamento, deixar de dirigir uma palavra às
nossas autoridades governamentais. Uma palavra
que é, ao mesmo tempo, um apelo justo e sincero
de quem reconhece a importância da Embrapa para
o Brasil. Sabemos todos que, apesar de seu
profícuo desempenho, a Embrapa vem sofrendo
recorrentes cortes nos recursos orçamentários a
ela destinados, cortes esses que poderiam
comprometer seu desempenho, mas não logram
fazê-lo, porque sua equipe de pesquisadores e
administradores operam um verdadeiro milagre ao fazer
muito com dinheiro parco. Dirijo-me, então, às autori-
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dades deste País, para que passem a privilegiar
com maior efetividade o grandioso trabalho
desempenhado pela Embrapa em prol de nossa
agricultura e pecuária. Destinem-lhe os recursos
necessários para que não apenas continue ela
operando no ritmo atual, mas para que o faça com
maior vigor e maior amplitude! Se está na ordem do
dia nacional a discussão dos assuntos ligados ao
campo, o momento também é propício para se
reconhecer o trabalho de excelência realizado pela
Embrapa.

Minhas últimas palavras são de saudação.
Saudação à equipe de cientistas, pesquisadores,
técnicos e administradores que fazem da Embrapa
um centro de excelência, uma ilha de eficiência no
nosso universo governamental. Felicito a direção da
Embrapa por manter vivo o espírito da pesquisa e do
desenvolvimento, a despeito da gravidade do
cenário nacional, marcado por dura realidade social
e econômica!

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB –
MA) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, falar
da Amazônia de há muito tornou-se quase que um
lugar comum. A imprensa nacional e internacional,
cientistas e ecologistas, indigenistas e religiosos,
biólogos e laboratórios farmacêuticos, garimpeiros e
madeireiros, guerrilheiros e traficantes de droga,
pecuaristas e plantadores de soja, governos e
organizações não governamentais, todos os setores
se manifestam sobre a Amazônia ou agem na área.
Uns perseguem interesses específicos e restritos,
outros preocupam-se com as conseqüências que
poderão advir de uma exploração inadequada.
Alguns defendem um desenvolvimento abrangente
e genérico, outros, muitos, apontam para um
cenário de apocalipse no futuro.

O fato é que a questão amazônica não tem
deixado ninguém indiferente. A Amazônia
encontra-se no olho de um furacão, movimentado em
nossos dias particularmente por três ventanias, todas
fonte de acaloradas discussões.

A primeira dessas ventanias é constituída da
questão do desmatamento, uma realidade
especialmente visível nos dias presentes,
embaçados pela fumaça das queimadas que rugem
em todos os quadrantes. Não há dúvida de que a
mata está sendo agredida e destruída e, o que é mais
preocupante, em grande parte à margem da lei e de
qualquer plano sério de exploração para o
desenvolvimento e a permanência.

Esse fato se tem agravado recentemente, após
a autorização dada pelo Brasil a empresas
estrangeiras exploradoras de madeira de lei. Essas
empresas, com capacidade financeira, com
equipamentos e técnicas de corte bem mais
eficientes do que as das tradicionais madeireiras
brasileiras, com a mesma ou até maior disposição
predatória, como mostra a sua pregressa e tenebrosa
ação em outras terras, estão acelerando a
devastação ambiental na região. Hoje, perto de 90 %
da exportação de madeira da Amazônia é área de
domínio de empresas estrangeiras. De acordo com
dados constantes em relatório da Greenpeace e
noticiados pela imprensa, existem atualmente “17
companhias, parcialmente ou totalmente controladas
por estrangeiros, que praticam exploração ilegal de
madeira” (Jornal de Brasília, 18 de agosto de 1999).

É claro que o problema não pode ser atribuído
apenas às madeireiras estrangeiras. Os principais
incentivadores da devastação da floresta amazônica
são brasileiros. De acordo com dados divulgados pela
organização inglesa Amigos da Terra, 86 % da
madeira extraída dessa região são consumidos pelo
mercado interno. Apenas 14 % são exportados.

Ao se instalarem no Brasil, as madeireiras
estrangeiras incorporaram rapidamente os métodos
já praticados por aqui para burlar a fiscalização: atuar
nas áreas onde o Estado ainda não chegou. O Estado
faz-se presente nos pontos de saída da madeira,
onde pode atuar de forma minimamente eficiente,
uma vez que, antes do embarque, mais
eficientemente já atuou a corrupção, intensificada
após a chegada dos dólares.

Outra forma tradicional de burlar a legislação é a
contratação de pequenos madeireiros locais –
posseiros, índios, garimpeiros, mateiros “laranjas” –
que agem na ilegalidade e formam o que é
denominado de “exército de cupins da Amazônia”, hoje
calculado em 300 mil pessoas. São esses “cupins” os
que executam o serviço sujo e arriscado de derrubar
as árvores em áreas proibidas, produto que, depois, é
“esquentado” e passa nos postos de controle como se
tivesse sido extraído de regiões liberadas.

Segundo evidências colhidas por diferentes
entidades ambientalistas e informadas à imprensa,
aproximadamente 80 % dos pontos de desmatamento
são causados por esses “cupins”. Cerca de 60 % do
que eles extraem são comprados pelas madeireiras
estrangeiras. Fazendo referência a relatório da
Secretaria de Assuntos Estratégicos, o Estado de São
Paulo, no dia 12 de julho do ano em curso, afirma que
aproximadamente “... 30 milhões de metros cúbi-
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cos de madeira extraída ilegalmente foram enviados
ao exterior, desrespeitando os Planos de Manejo
Florestal exigidos pelo Ibama”.

Outro setor que tem suscitado grande
preocupação diz respeito à potencialidade da
natureza da Amazônia no campo da farmacologia.
Não é de agora que ilustres parlamentares desta
Casa têm expressado preocupação para com esse
assunto. Entre nós, já é do conhecimento geral o
problema da “biopirataria”.

O médico holandês Von Martius, no século XIX,
ao percorrer as florestas da Amazônia, catalogando
plantas e índios, afirmou que “a mata é a farmácia”.

Na verdade, não se faz idéia do quanto já foi
pirateado das florestas amazônicas no setor de
fitoterapia cujo conhecimento, primitivo e elementar,
mas eficiente, era e é de domínio dos índios, dos
caboclos, dos ribeirinhos, dos habitantes, enfim,
dessa região.

No século dezessete, os índios brasileiros já
conheciam mais de 3 mil plantas com propriedades
terapêuticas, enquanto que, nas farmácias da
Europa, nesse mesmo tempo, só havia 40 remédios
diferentes. É famoso o caso do remédio chamado
Triaga brasílica, um preparado de ervas de amplo
espectro e “pronto efeito”, cujo segredo de
preparação, guardado como tesouro pelos
missionários Jesuítas, acabou indo para o Velho
Continente quando da expulsão dos membros da
ordem pelo Marquês de Pombal.

Infelizmente, esse é um campo ainda
desconhecido pelos pesquisadores brasileiros. Até o
presente, não obstante a biodiversidade amazônica,
apenas cinco plantas foram analisadas para fins
terapêuticos, entre elas a quebra-pedra e a
espinheira santa. Mesmo assim, nunca foram
realizados entre nós os chamados “ensaios clínicos”
– testes com seres humanos para confirmar os efeitos
esperados. “O Brasil jamais investiu seriamente em
testes clínicos dessas plantas, assim como nunca se
trabalhou em uma pesquisa associada entre
antropologia e farmacologia”, afirma Frederico
Arruda, biólogo e professor da Universidade do
Amazonas e superintendente do Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e Recursos Renováveis – IBAMA –
em Anavilhanas, no rio Negro.

Por fim, Senhor Presidente, Senhoras e
Senhores Senadores, a terceira ventania é a que se
refere a uma possível ocupação da Amazônia por
forças externas, para defender pretensos interesses
da humanidade. À primeira vista, soa absurda uma tal
eventualidade, mas, historicamente, a ética no
relacionamento entre os povos tem sido suplantada

por absurdos. Os critérios que justificam a arrogância
de alguém assumir o papel de polícia do mundo
certamente não primam pelo respeito a tratados e à
democracia e ninguém é suficientemente imune a
contaminações quando se trata de interesses
particulares, de indivíduos, de coletividades ou de
países. A narcoguerrilha, o tráfico da droga do Peru,
cuja rota atinge o norte do País, a devastação da
Amazônia podem justificar à saciedade a
perpetuação de mais um absurdo. São prova dessa
possibilidade afirmações como a de um general
norte-americano, ligado à central de informações das
forças armadas desse país, no Instituto de
Tecnologia de Massachussetts, segundo o qual, caso
o Brasil resolva fazer algum tipo de uso da Amazônia
“que ponha em risco o meio ambiente nos EUA,
temos que estar prontos para interromper esse
processo imediatamente” (Jornal de Brasília, 10 de
agosto de 1999).

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores
Senadores, as três questões aqui mencionadas
fazem parte de uma realidade triste, porque são
decorrentes de uma abordagem não condizente com
o que a Amazônia é e pode ser para o Brasil e para a
humanidade.

Alegro-me sobremaneira quando leio que o
Grupo de Trabalho Amazônico – GTA, constituído de
430 organizações não governamentais voltadas para
a discussão dos problemas da região, pretende
comemorar os 500 anos do descobrimento,
chamando a atenção da sociedade para um “novo
olhar” sobre a Amazônia. Um novo olhar visando não
apenas a uma pura e simples informação, mas a um
conhecimento sólido de sua realidade e
necessidades e dos caminhos mais consentâneos e
eficientes para a solução dos problemas da natureza
e dos 17 milhões de pessoas que lá vivem.

Tenho certeza de que nenhum programa de
desenvolvimento da Amazônia terá êxito sem o
envolvimento das comunidades lá existentes. A
salvação da Amazônia, entendendo por
desenvolvimento respeito às peculiaridades de sua
natureza, progresso e bem-estar para o povo,
alicerça-se nas forças endógenas. Fora desse
horizonte, repetir-se-ão os fatores do Brasil colônia,
tempo em que os portugueses vinham a uma terra
exótica com o objetivo de enriquecer e voltar para
Portugal.

Ao País cabe ter um projeto para a Amazônia.
Um projeto promotor do seu desenvolvimento,
envolvendo capacitação dos seus recursos humanos,
domínio de informação sobre seus recursos naturais,
tanto em termos de riqueza quanto em termos de sua
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fragilidade e rapidez de esgotamento,
instrumentalização para que os nucleamentos
naturais progridam com segurança, permanência no
tempo, sabedoria na exploração e consciência
ecológica.

Um passo importante é o que vem sendo feito
por meio das ações relacionadas à implantação do
Sistema de Proteção e Vigilância da Amazônia –
SIVAM, um vasto programa de implantação de
infra-estrutura de meios técnicos e operacionais
destinados a coletar, processar e produzir dados de
interesse específico; integrar, gerar, atualizar, avaliar
e difundir conhecimentos, processar informações e
comunicar. É necessário, no entanto, que tal sistema
não seja mais uma ação vinda de fora, executada à
margem das forças da região, as verdadeiras forças
de sustentação e continuidade no processo de
desenvolvimento.

Outras iniciativas importantes sem dúvida
serão implementadas, por exemplo, na área do
meio ambiente, cujo Ministério, dirigido pelo
eminente Ministro Sarney Filho, homem de visão
realista e segura em termos das potencialidades da
Amazônia no campo da ecologia. Faço votos e
expresso meu apoio para que sua ação à frente do
Ministério seja profícua, conforme é seu desejo de
bem servir e colaborar na solução dos problemas
que dificultam os dias atuais no campo do
desenvolvimento adequado da região.

Lembro também a atuação da
Superintendência do Desenvolvimento da
Amazônia – SUDAM, criada com abrangentes
horizontes para o progresso da Amazônia Legal,
em cujos limites está compreendida também
grande parte do meu Estado do Maranhão. A
SUDAM, aos poucos, foi perdendo forças,
chegando a uma situação de quase impotência.
Acredito, no entanto, que sua dinamização, com
base nos conhecimentos adquiridos sobre a área
durante anos de atuação e estudos, é de grande
importância para o contexto da problemática que
está a exigir projetos e ações consentâneos com a
especificidade da Amazônia, em benefício do Brasil
e do mundo. Seria uma resposta a dar aos reclamos
internacionais relativamente ao pouco interesse de
que é acusado o País em relação às necessidades
dessa região.

Respeitados esses princípios, certamente, o
“novo olhar” sobre a Amazônia terá condições de ser
proposta nova e de prosperar, no respeito às
especificidades da região.

Era o que desejava dizer.
Muito obrigado.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, o próximo dia 13
do corrente mês, deste ano de 1999 tem, para a
comunidade rondoniense, um significado todo
especial: marca a passagem dos vinte e cinco anos
de instalação da TV Rondônia, Canal 4, integrante da
Rede Amazônica de Rádio e Televisão. Um quarto de
século de um trabalho extraordinário, ao qual não
faltaram competência técnica, profissionalismo,
arrojo, pioneirismo e, coroando a própria razão de ser
da empresa, o fiel cumprimento do compromisso com
as causas maiores da região.

O registro desse aniversário, que hoje tenho a
satisfação de fazer no Plenário do Senado Federal,
tem múltiplo sentido. A um só tempo, saúda os que
tiveram a coragem de apostar no empreendimento,
conduzindo-o ao exuberante estágio em que
atualmente se encontra; louva a abnegação de tantos
e tantos profissionais que, no transcurso desses vinte
e cinco anos, ofereceram seu talento para a
construção de uma emissora de televisão de
qualidade, integrando a Região Amazônica às
conquistas tecnológicas do mundo contemporâneo;
parabeniza o povo de Rondônia que, compreendendo
a importância do trabalho realizado pelo Canal 4,
conferiu-lhe sempre o prestígio de sua audiência.

Por trás desse aniversário, há uma bela história
que, pelo menos de maneira sintética, merece ser
contada. Tudo começou no final dos anos sessenta.
Vislumbrando o impacto que a recém dimensionada
Zona Franca de Manaus fatalmente haveria de trazer
para a região, três amigos – os jornalistas Phelippe
Daou e Milton de Magalhães Cordeiro e o publicitário
Joaquim Margarido, então residente em São Paulo –
uniram-se para criar uma agência de propaganda, a
Amazonas Publicidade.

Inovando em sua área de atuação, a agência
transformou-se no embrião da primeira investida do
grupo no setor televisivo. Assim é que, em julho de
1969, os três empresários, aos quais se juntou Robert
Phellipe Daou, constituem a Rádio TV do Amazonas
Ltda. A 1.º de setembro de 1972, integrando
oficialmente as festividades comemorativas do
Sesquicentenário da Independência do Brasil,
entrava oficialmente em operação, na cidade de
Manaus, a TV Amazonas, Canal 5, fadada a ser um
marco na comunicação social daquele Estado e
líder da futura Rede Amazônica de Rádio e
Televisão.

O zelo em sempre fazer uso da mais moderna
tecnologia disponível, marca registrada da Rede,
manifestou-se desde o início de suas transmissões.
Adquirindo equipamento apropriado para tal fim, a TV
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Amazonas foi a primeira emissora brasileira a exibir
programação em cores. Sua programação,
rotineiramente assinalada pela preocupação de
veicular produção local, foi, num primeiro momento,
centrada na TV Cultura de São Paulo e na TV
Educativa do Rio de Janeiro, A seguir, passou a
retransmitir a grade da Rede Bandeirantes e, desde a
década de 1980, filiou-se à Rede Globo.

Destaco, Senhor Presidente, o pioneirismo do
grupo, acoplado ao seu compromisso de interligar o
Norte do País pela via das comunicações. Em prazo
recorde, de setembro de 1974 a janeiro do ano
seguinte, foram sendo implantadas as seguintes
emissoras de televisão: Rondônia, em Porto Velho;
Acre, em Rio Branco; Roraima, em Boa Vista;
Amapá, em Macapá. Ao mesmo tempo, esforço
incomum garantia a implantação de
retransmissoras no interior da Amazônia,
permitindo que a imagem da Rede chegasse às
fronteiras dos países limítrofes: Guiana, Venezuela,
Colômbia, Peru, Bolívia e Guiana Francesa.

Numa época em que inexistia satélite ou
canalização terrestre para a distribuição do sinal, a
Rede Amazônica fez uso de um sistema – o de
videocassete de formato U-Matic – revolucionário
para a época. Desse modo, mesmo com algum atraso
em relação às capitais, áreas remotas do interior
tiveram acesso aos programas de televisão. Para
tanto, fitas eram transportadas por avião, ônibus ou
barco, levando às populações afastadas dos centros
urbanos maiores uma intensa e variada
programação, mesclando notícias, lazer e
entretenimento.

Mais uma marca do pioneirismo e do arrojo dos
que fazem a Rede Amazônica: a utilização, no
”Brasilsat“, 24 horas por dia, de um transponder – o
Amazonsat – pelo qual exibe uma programação
calcada em temas científicos, esportivos e
educativos, da Amazônia para o resto do País. Assim,
o Brasil vai tendo a oportunidade de conhecer um
pouco melhor a cultura e toda a riqueza natural que
caracterizam a Região Norte. Eventos como o
Festival Folclórico de Parintins, o Festival da Canção
de Itacoatiara, o Festival de Música e Arte de
Tabatinga são transmitidos para todo o Brasil.

A Rede não cessa de crescer, unindo a Região e
oferecendo-lhe serviços integrados de comunicação
da mais alta qualidade. Às cinco estações geradoras
de televisão, somam-se quatro emissoras de rádio e
cento e vinte retransmissoras, espalhadas por todo o
território amazônico. Empregando quase oitocentos
profissionais, possuindo provedora de acesso à
Internet, proprietária de todos os prédios que utiliza,
tendo todos os seus setores informatizados e com

presença física no Distrito Federal, onde mantém sua
sucursal, a Rede Amazônica é empresa vinculada ao
seu tempo e antenada com o futuro.

Daí, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores
Senadores, o natural júbilo com que registro os vinte e
cinco anos da TV Rondônia, uma das mais
importantes peças da Rede. Por fim, confirmando a
preocupação da Rede Amazônica de manter-se à
frente de seu tempo, lembro que, desde março último,
sua emissora líder, a TV Amazonas, passou a operar
com equipamento digital Sony, sendo a segunda
afiliada da Rede Globo a alcançar tão elevado índice
tecnológico. E, para nossa alegria, nos próximos
meses, quem deverá receber idêntico tratamento é a
querida TV Rondônia – Canal 4, de Porto Velho.

Ressaltando o trabalho desenvolvido, ao longo
desses anos, pelo Dr. Phelippe Daou deixo meus
sinceros cumprimentos à Diretoria da Rede
Amazônica. Pessoas como o Dr. Phelippe Daou,
Diretor Presidente, empresário que enobrece seu
Estado; Dr. Milton de Magalhães Cordeiro, Diretor
Superintendente; Engenheiro Aluísio José Daou,
Diretor Administrativo; Engenheiro Nivelle Daou Jr.,
Diretor Técnico; e o Diretor Joaquim Margarido,
demonstram, cotidianamente, seu valor profissional
e a perfeita compreensão do alcance social, político,
econômico e cultural da empresa que dirigem.
Registro, também, os meus cumprimentos para
Murilo Aguiar – primeiro Diretor Regional da TV
Rondônia Canal 4, o qual foi responsável pela
instalação e inauguração daquele Canal em Porto
Velho, tendo sido também responsável pela
ampliação do leque de atuação da Empresa,
instalando os repetidores de Ji-Paraná e
Guajará-Mirim, e para o atual Diretor-Regional
Antônio Carlos Ferraciolli que tem sabido com muita
dedicação e competência, melhorar cada vez mais a
qualidade em serviços prestados pela mesma TV
Rondônia Canal 4. Merecem, também,
reconhecimento e aplausos todos os funcionários e
técnicos que fazem da TV Rondônia Canal 4 esse
instrumento de conhecimento e entretenimento para
toda a população do Estado.

Ao celebrar os vinte e cinco anos da TV
Rondônia, creio poder expressar o sentimento que
envolve a todos os rondonienses.

O sentimento de gratidão a quem lhe oferece
uma programação de qualidade, levando-lhe, todos
os dias, a informação, o lazer e o conhecimento.

O reconhecimento a um trabalho de elevado
profissionalismo e de incontestável compromisso
com a realidade local.
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O aplauso a quem soube fazer, em nosso
Estado, uma televisão que nada fica a dever aos
maiores centros do País.

Por fim, os votos sinceros de que a trajetória da
TV Rondônia seja de contínuo aprimoramento, de
vitórias que se sucedem. A gente rondoniense bem o
merece!

Muito obrigado.
O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco-PT – RJ) –

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, venho hoje
ocupar a tribuna para expressar uma grande
preocupação que diz respeito ao processo de
independência no Timor Leste.

Inicialmente, devo frisar que o povo do Timor
Leste decidiu pelo voto, no último dia 30 de agosto,
que deseja a independência, sendo que dos 344,5 mil
eleitores, 78,5% disseram ”sim“ ao país livre, como
deveria ter sido desde de 1975, quando esse pais
deixou de ser uma ex-colônia portuguesa e foi
invadida pelas forças da Indonésia.

No entanto a situação no país piorou com a
divulgação do resultado do plebiscito. Milícias
pró-Indonésia estão controlando várias partes de Díli
na capital do Timor Leste. Mais de 180 confrontos
foram registrados, envolvendo civis e estrangeiros.
Vários jornalistas foram ameaçados de morte.

A violência é praticada pelas milícias armadas,
que são na sua maioria, militares ou policiais sem
farda. Eles defendem a manutenção do território
timonense sob controle político da Indonésia, contra a
vontade da maioria da população.

Tudo isso ocorre sob os olhos da polícia e do
Exército indonésio, pessoas que votaram pela
independência tiveram suas casas queimadas.
Ameaçadas de morte, milhares delas fugiram da ilha
em pequenas embarcações ou tiveram de procurar
abrigo em montanha desertas, centros religiosos ou
instalações da ONU.

As principais estradas próximas a Díli são
controladas pelas milícias contrários à
independência. A capital está praticamente cercada e
os bancos da cidade anunciaram que permanecerão
fechados nesta semana.

O principal líder pró-independência, Xanana
Gusmão, libertado nesta semana pelo governo
indonésio, já previa um genocídio no Timor Leste e
uma total destruição do país, em conseqüência da
tentativa desesperada dos generais e políticos
indonésios de negar a liberdade a esse povo e propõe
que a ONU envie uma força de paz à região para
acompanhar a transição até a independência.

Nesse sentido, acredito que a Organização das
Nações Unidas tem, no Timor Leste, uma boa
oportunidade de mostrar que ainda existe e tem
alguma importância. Pois é necessário que o
Conselho de Segurança se reuna rapidamente e
decida enviar logo uma força internacional de paz
para o Timor Leste. Essa iniciativa aconteceu ontem,
segundo matéria publicado hoje no Jornal do
Brasil, mas ”a Indonésia rejeitou a entrada de uma
força de paz para conter o massacre da população e
a destruição das cidades por milícias contrárias à
independência do território.

Ontem, também, vários países manifestaram
suas posições favoráveis à uma intervenção
multinacional no território, apoiados pelo
Secretário-Geral da ONU, Kofi Annan, que disse que
as autoridades de Jacarta fracassaram totalmente no
restabelecimento da ordem no Timor e que só uma
intervenção poderá deter a violência na ilha. Estão
juntos nesse propósito: Alemanha, França, Portugal,
Inglaterra e Austrália. Já os Estados Unidos
mantiveram uma posição ambígua: ”a Casa Branca
enviou mensagem exigindo que Jacarta cesse a
violência ou admita a presença de uma força
internacional; por outro lado, o Secretário de Defesa,
William Cohen, afirmou que os EUA não enviarão
soldados ao Timor.

Em fase disso, destaco a presença tímida do
Brasil com relação ao plebiscito, pois o Brasil
participou com 30 policiais civis e funcionários do
TSE. Tal fato demonstra que no governo e na classe
política persiste a idéia de que toda a luta de
libertação no mundo é uma causa da esquerda,
devemos romper com esse conceito e nos dedicar
mais a luta dos timonenses. Nesta semana, o nosso
Governo manifestou-se com muita preocupação
quanto ao agravamento da situação, mas encontra-se
preso à legislação da ONU.

Perante a gravidade dos fatos apresentados, o
mínimo que se possa exigir é, de um lado, que as
potências ocidentais imponham com urgência
sanções militares e econômicas contra a Indonésia
e, também, exigir do governo brasileiro uma postura
efetiva favorável ao processo de paz, pois o País é
membro não permanente do Conselho de
Segurança da ONU, mas cumpre um papel
estratégico nas negociações.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) – Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, lembrando às Srªs. e aos Srs. Senadores
que constará da sessão deliberativa ordinária a
realizar-se na próxima terça-feira, dia 14 de setembro,
às 14 horas e 30 minutos, a seguinte:

��� ����� �� �	���� 
	�	��� �		���� ����



�������� �			 
�
�� � ���
� ����
� ���



��� ����� �	 �
���	 �
�
�� �
�
���	 ����



Ata da 117ª Sessão Não Deliberativa
em 10 de setembro de 1999

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs.: Geraldo Melo, Nabor Júnior e Luiz Otávio

(Inicia-se a sessão às 9 horas.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Havendo
número regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.

O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Nabor
Júnior, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

PARECERES

PARECER Nº 614, DE 1999

Da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de
Lei da Câmara nº 23, de 1999 (nº 2.597/96,
na Casa de origem), de iniciativa do
Presidente da República, que autoriza a
Universidade Federal do Rio Grande do
Norte a alienar bem imóvel de sua
propriedade, e dá outras providências.

Relator: Senador Lúcio Alcântara

I – Relatório

Com a iniciativa referenciada à epígrafe, propõe
o Poder Executivo que a Universidade Federal do Rio
Grande do Norte seja autorizada a alienar imóvel de
sua propriedade, localizado em Natal, capital do
estado do mesmo nome.

O montante decorrente da alienação, nos
termos do art. 2º do projeto, “será utilizado
integralmente no campus da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte, atendidas as determinações do
art. 4º da Lei nº 6.120, de 15 de outubro de 1974".

Na forma dos arts. 3º e 4º da proposição, a
alienação deverá obedecer, ainda, à Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993, sobre licitações, ficando
revogado, também, o art. 3º da Lei nº 6.995, de 31 de
maio de 1982, por estabelecer restrição quanto à
destinação do imóvel em referência.

Justificando o proposto, consigna, inicialmente,
o Exmº Sr. Ministro da Educação, em sua EM nº
100/96, que “por vários anos o referido imóvel obrigou
as instalações da Televisão Universitária,
recentemente transferida para prédio próprio,

construído para atender às necessidades específicas
de suas instalações e sediado no campus
universitário”.

Em seguida, enfatiza que “no estágio em que se
encontra a implantação do referido campus, é de
todo conveniente a alienação do imóvel em questão,
o que permitirá a aplicação dos recursos dela
oriundos em edificações para suprir carências de
espaço físico em vários setores acadêmicos daquela
instituição”.

E concluindo, assinala que “o art. 3º da Lei nº
6.995/82, que autorizou a doação do imóvel à
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, estatui
restrição à doação, mencionando ser ela nula caso
seja dada destinação diversa daquela pela lei
definida, razão da necessidade da edição de uma
ordem legal, que revogue a referida restrição e
autorize a alienação do imóvel para os fins já
mencionados”.

Na Câmara dos Deputados, antes de ser
chancelada pelo Plenário, a iniciativa foi aprovada
pelas doutas Comissões de Educação, Cultura e
Desporto, de Trabalho, de Administração e Serviço
Público e de Constituição e Justiça e de Redação.

Nesta Comissão, foram oferecidas duas
emendas à proposição em exame.

É o relatório.

II – Voto

De indiscutível regimentalidade, a iniciativa, em
nosso entender, tampouco enfrenta óbices de
natureza constitucional e jurídica.

Com efeito, como oportunamente esclarece o
Exmº Sr. Ministro da Educação, o imóvel objeto da
projetada autorização foi doado à Universidade Federal
do Rio Grande do Norte – UFRN nos termos da Lei
nº 6.995, de 31 de maio de 1982, cujo art. 3º, ainda
hoje em vigor, comina com nulidade e referida doação
se ao imóvel, como agora pretende aquela instituição,
for atribuída destinação diversa da estabilidade
naquela lei. Mostra-se imprescindível, portanto,
afastar a mencionada restrição, não só autorização a
pretendida alienação, como também determinando a
expressa revogação do apontado dispositivo.

O imóvel em questão, por outro lado, com o
deslocamento da TV Universitária, encontra-se atual-
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mente ocioso e será alienado, como assinalado no
relatório, em consonância com o que prescreve a Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que dispõe sobre
licitações e contratos na Administração Pública.

De mais a mais, a quantia resultante da
alienação, por força do disposto no art. 4º da Lei nº
6.120, de 1974, será integralmente aplicada no
campus da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, particularmente em edificações destinadas a
suprir as múltiplas carências de espaço físico daquela
instituição, o que ainda mais evidencia, ao nosso ver,
a conveniência e a oportunidade da proposição.

Quanto às duas emendas oferecidas, de autoria
dos ilustres Senadores Romeu Tuma e Edison Lobão,
embora utilizando técnica diversa, perseguem ambas
o mesmo objetivo, que é suprimir do texto do art. 1º da
iniciativa a expressão “ao Governo do Estado do Rio
Grande do Norte”. Trata-se de supressão que
consubstancia inegável aperfeiçoamento, até porque
não faz sentido, como consta do art. 3º, mandar-se
realizar licitação na venda do imóvel, se a proposição
autoriza a cogitada alienação somente ao Governo
do Estado do Rio Grande do Norte, retirando, assim,
qualquer possibilidade de competição.

Diante do acima exposto, o nosso voto é pela
aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 23, de
1999 (nº 2.597, de 1996, na Casa de origem), com a
supressão objetivada pelas Emendas nºs 1 e 2-CCJ.

EMENDA Nº 1-CCJ

Suprima-se do art. 1º do Projeto de Lei da
Câmara nº 23/99, a seguinte expressão: “ao Governo
do Estado do Rio Grande do Norte”.

EMENDA Nº 1-CCJ

Substitua-se o art. 1º do PLC nº 23, de 1999,
por:

“Art. 1º Fica a Universidade Federal do
Rio Grande do Norte autorizada a alienar o
domínio útil do terreno foreiro do patrimônio
municipal de Natal, com área de
2.540,50m2, limitando-se a oeste com a
Avenida Rio Branco, ao rumo de 28º37’SW,
com 43,10m; ao sul, com propriedade de
Elvira Amélia Machado e Felinto Manso
Maciel, ao rumo de 63º53’SE, com 16,00m;
a leste, com a Rua Princesa Izabel, com
28º07’NE, com 36,10m; e ao norte com a
Rua Professor Zuza, com 62º13’NW, com
64,75m; beneficiado com um prédio de 2
(dois) pavimentos, situado na Avenida Rio
Branco, nº 743, bairro da Cidade Alta”.

Sala das Comissão, 1º de setembro de 1999. –
José Agripino, Presidente – Lúcio Alcântara,
Relator – Iris Rezende – José Alencar – Jefferson
Péres – Ramez Tebet – Eduardo Suplicy – Édison
Lobão – José Eduardo Dutra – Amir Lando – José
Fogaça – Pedro Simon – Luzia Toledo.

PARECER Nº 615, DE 1999

Da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 336, de 1999-Complementar,
que altera dispositivo da Lei
Complementar nº 76, de 6 de julho de
1993, que dispõe sobre o procedimento
contraditório especial, de rito sumário,
para o processo de desapropriação de
imóvel rural, por interesse social, para fins
de reforma agrária.

Relator: Senador José Fogaça

I – Relatório

Trata-se de exame do Projeto de Lei
Complementar nº 336, de 1999, de autoria do
Senador Ademir Andrade, que objetiva modificar a
redação dos §§ 2º e 3º do art. 12 da Lei
Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, que
“dispõe sobre o procedimento contraditório especial,
de rito sumário, para o processo de desapropriação
de imóvel rural, por interesse social, para fins de
reforma agrária”.

O § 2º do art. 12 da Lei Complementar nº 76/93,
estabelece que o valor da indenização corresponderá
ao valor apurado na data da perícia, ou ao
consignado pelo juiz, corrigido monetariamente até a
data de seu efetivo pagamento.

Pretende o Projeto em apreço fazer consignar a
exclusão do pagamento de juros compensatórios,
porque indevidos na espécie, conforme consta da
justificativa que o acompanha.

O § 3º do art. 12 da Lei Complementar nº 76/93
determina que, na sentença, o juiz, individualize o
valor do imóvel de suas benfeitorias e dos demais
componentes do valor da indenização.

O presente PLS vem modificar a redação do
aludido dispositivo, para determinar a exclusão do
pagamento de cobertura florística.

É de competência desta Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania opinar sobre a
constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade do
assunto em exame e, mais, opinar quanto ao seu
mérito, em razão de se tratar de matéria referente às
indenizações em ação de desapropriação por
interesse social para fins de reforma agrária.

É o relatório.

��� ����� �	 �
���	 �
�
�� �
�
���	 ����



II – Voto

O presente Projeto de Lei Complementar é
jurídico, constitucional, lavrado em boa técnica,
sendo esta Comissão competente para apreciar a
matéria.

Quanto ao mérito, é de se reconhecer a
importância de se apreciar, com urgência, esta
matéria, a fim de que as desapropriações não
alcancem valores absurdos, que estão longe dos
princípios que informam o justo preço.

A avaliação exige objetividade e emprego de
regras técnicas, sem os quais a indenização será
fixada ao sabor das conveniências, com total
ausência de critérios.

A correção monetária do valor da indenização
fixado durante a avaliação não poderá ultrapassar às
condições existentes no mercado, sob pena de se
revelar injusto o preço fixado ao final da lide, que os
cofres públicos deverão pagar.

Objetivando corrigir a distorção acima
apontada, o Projeto em apreço pretende alterar a
redação do § 2º do art. 12 da Lei Complementar nº
76/93, buscando impedir que o titular do imóvel
desapropriado receba o pagamento, pelo
expropriante, de juros de 12% ao ano, à partir da
imissão antecipada na posse do imóvel.

É entendimento jurisprudencial de nossos
tribunais que o proprietário não pode vir a ser
penalizado pela impossibilidade de ocupar ou utilizar
o imóvel objeto de desapropriação, cujo valor
definitivo da indenização será estabelecido por
sentença judicial.

Entretanto, não se pode deixar de reconhecer
que os procedimentos judiciais regulados pela Lei
Complementar nº 76/93 referem-se à desapropriação
de imóvel rural, por interesse social, para fins de
reforma agrária, que se assenta sobre pressupostos
constitucionais que não atingem a propriedade
produtiva, e, tão pouco, a pequena e a média
propriedade, mas somente a grande propriedade que
não cumpre a sua função social.

Ora, se um imóvel rural não cumpre a sua
função social, não é produtivo, não há o que
compensar ao seu proprietário, em razão da imissão
antecipada na posse da terra.

O pagamento de juros compensatórios somente
se justifica diante da impossibilidade do proprietário
continuar utilizando o imóvel. No entanto, o imóvel
objeto de desapropriação por interesse social para
fins de reforma agrária é aquele que não está sendo
utilizado, ou está sendo sub ou mal utilizado. Assim,
não tem cabimento admitir-se a aplicação, neste
caso, de mecanismos que visam a ressarcir o
proprietário pela perda antecipada de seu bem,

privando-o dos lucros cessantes auferidos pela
utilização.

O pagamento de juros compensatórios permite
o locupletamento ilícito do proprietário que não se
utilizava da sua propriedade, que não a tornou
produtiva pelo seu trabalho e investimento, e, assim,
pela inércia, fez com que a mesma deixasse de
cumprir a sua função social.

Por outro lado, a modificação do § 3º do art. 12
da Lei Complementar nº 76/93 objetiva excluir do
valor da indenização a cobertura florística, no sentido
de fixar, de forma justa, coerente e lógica, todas as
parcelas que integram tal valor.

Este projeto objetiva apaziguar jurisprudência
controvertida dos tribunais, que ora decide pela
indenização, ora pela exclusão, da cobertura
florística.

A cobertura florística, a vegetação nativa, via de
regra, não tem valor econômico próprio, sendo a mata
comercializada juntamente com a terra nua.

É de se ressaltar casos de reserva legal, onde a
exploração econômica é inviável, que o
desapropriado recebe por metro cúbico, a preço do
comércio de madeira em tora.

Urge que se dê um basta a esses assaltos aos
cofres públicos, e que não se premie a inércia do
proprietário desidioso.

É necessário que se encontre na justa
indenização o valor equivalente àquele que o
proprietário conseguiria obter, colocando seu imóvel
à venda no mercado.

Em face de todo o exposto, voto pela aprovação
do PLS nº 336/99 por seus jurídicos fundamentos de
fato e direito, especialmente pelas razões contidas na
justificação que o acompanha.

Sala da Comissão, 1º de setembro de 1999. –
José Agripino , Presidente – José Fogaça, Relator –
Amir Lando – Eduardo Suplicy – Ramez Tebet –
Lúcio Alcântara – Iris Rezende – José Eduardo
Dutra – Jefferson Péres – José Alencar – Pedro
Simon – Luzia Toledo.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O
Expediente lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A
Presidência comunica ao Plenário que o Projeto de
Lei da Câmara nº 23, de 1999, e o Projeto de Lei do
Senado nº 336, de 1999 – Complementar, cujos
pareceres foram lidos anteriormente, ficarão perante
a Mesa durante cinco dias úteis, a fim de receber
emendas, nos termos do art. 235, II, d, do Regimento
Interno.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Há
oradores inscritos.
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Concedo a palavra ao nobre Senador Tião
Viana, como primeiro orador inscrito, por vinte
minutos.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC.Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, trago ao Plenário
do Senado Federal um assunto que considero de
primeira necessidade do povo brasileiro. Trata-se de
uma situação que se agrava no dia-a-dia do cidadão
pobre deste País: a incapacidade de comprar
remédios para as suas necessidades básicas de
saúde.

Faço, assim, uma denúncia, com base na
matéria da jornalista Luciana Conti, publicada no
Jornal do Brasil do dia 9 de setembro de 1999, a
respeito de uma carta mediante a qual a Abifarma
pressiona os médicos. Estamos buscando difundir o
uso dos medicamentos genéricos em nossa
sociedade. Até já foi aprovado o projeto de lei
apresentado pelo Deputado Eduardo Jorge, do
Partido dos Trabalhadores, na Câmara dos
Deputados, e o Ministério da Saúde estabeleceu o
tempo de cinco meses para a execução e viabilização
da implantação dos genéricos nos locais de vendas
de medicamentos, em drogarias e farmácias.

Urge implantar essa política de acesso da
população aos genéricos em função da enorme
disparidade de preços e de uma pressão
violentíssima das multinacionais de medicamentos
no sentido de forçar a compra de produtos muitas
vezes mais caros. Na verdade, produtos similares
com preços infinitamente menores podem
perfeitamente ser consumidos com o mesmo
resultado medicamentoso e terapêutico.

Lamentavelmente, temos uma carta da
Associação Brasileira das Indústrias Farmacêuticas,
ligada, segundo a matéria do Jornal do Brasil, ao
Laboratório Novartis, multinacional, na qual manifesta
essa posição. A matéria tem o seguinte teor:

”A ABIFARMA (Associação Brasileira
de Indústria Farmacêutica) e o laboratório
Novartis estão enviando cartas aos médicos
responsabilizando-os por qualquer
conseqüência à saúde dos pacientes em
virtude da troca de medicamento de marca
pelo seu genérico. O presidente da
Comissão de Saúde da Assembléia
Legislativa de São Paulo, deputado e
médico Paulo Pinheiro (PT), reagiu
negativamente à iniciativa e afirmou que vai
pedir à CPI dos medicamentos“ que
funciona atualmente na Assembléia
Legislativa de São Paulo ”que ouça os
autores das cartas.“

Ora, Sr. Presidente, é inacreditável imaginar
que, não bastassem as multinacionais de
medicamentos terem uma margem de lucro de
US$12 bilhões por ano, no nosso Brasil, com a venda
de medicamentos, agora venha uma carta da
Abifarma pressionando os médicos e querendo
responsabilizá-los por qualquer atitude que diga
respeito à mudança de nome de medicamentos
tradicionalmente usados para um nome genérico, que
é exatamente a mesma coisa. Há a aprovação do
Ministério da Saúde e da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária quanto à qualidade do produto.
No entanto, a Abifarma publica uma carta com a
intenção subliminar de pressionar e responsabilizar
os médicos por prescreverem medicamentos que, ao
invés do nome convencional ou tradicional, tenham o
nome genérico.

Não posso aceitar que isso esteja ocorrendo.
Isso agride a consciência ética e profissional
daqueles que já têm, ao longo dos anos, sido vítimas
dos interesses dos lucros das multinacionais de
medicamentos, os médicos. Eles, na maioria dos
seus dias, têm esquecido as doutrinas, as afirmações
humanistas e as afirmações éticas de bancos de
escolas médicas, submetendo-se a prescrever
receitas, na maioria das vezes, desnecessárias e
equivocadas, no sentido de que poderiam ser
racionalizadas se o médico cumprisse o pleno papel
de utilizar o aspecto ético e científico associado à
busca da saúde do paciente.

O Presidente da Abifarma, Sr. José Eduardo
Bandeira de Mello, negou qualquer tentativa de
constrangimento. Explicou que a Abifarma pediu um
parecer sobre a Lei nº 9.787, que estabelece os
genéricos, ao jurista Miguel Reale Júnior. Esse jurista
alertou que os médicos que autorizarem a troca terão
responsabilidade, juntamente com os farmacêuticos,
no caso de os genéricos não surtirem o efeito, ”isso
porque o médico não usou um último recurso previsto
na lei, que é impedir a troca do remédio“.

Ora, isso chega a soar como um desrespeito
absoluto à profissão do médico brasileiro e à
integridade ética do médico brasileiro.

A Abifarma, a meu ver, não tem o menor direito
de tomar uma atitude dessas e está agredindo,
juntamente com a empresa multinacional Novartis, a
integridade e a responsabilidade plena que tem um
médico no momento de prescrever um medicamento
para um doente. O limite do médico é usar seu
conhecimento para salvar vidas, diminuir a dor,
recuperar e promover a saúde do seu paciente, no
conjunto de ações que envolvem a relação
médico/paciente.

O Código de Ética Médica, no seu art. 7º, dos
princípios fundamentais, afirma o seguinte:
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Art. 7º O médico deve exercer a
profissão com ampla autonomia, não sendo
obrigado a prestar serviços profissionais a
quem ele não deseje, salvo na ausência de
outro médico, em casos de urgência, ou
quando sua negativa possa trazer danos
irreversíveis ao paciente.

Art. 8º O médico não pode, em
qualquer circunstância, ou sob qualquer
pretexto, renunciar à sua liberdade
profissional,“ – que é o que está em jogo
com essa pressão da Abifarma – ”devendo
evitar que quaisquer restrições ou
imposições possam prejudicar a eficácia e
correção de seu trabalho.

Art. 9º A Medicina não pode, em
qualquer circunstância, ou de qualquer
forma, ser exercida como um comércio.“

Essa pressão da Abifarma é injustificável e de
maneira alguma pode ser aceita pelo Conselho
Federal de Medicina ou pelos conselhos regionais.
O médico não pode sofrer uma pressão como essa
para prescrever medicamentos.

Também é relevante citar o art. 10 do Código de
Ética Médica:

”Art. 10. O trabalho do médico não
pode ser explorado por terceiros com
objetivos de lucro, finalidade política ou
religiosa.“

Esse artigo também vai de encontro à postura
adotada pela Abifarma.

Ainda o art. 16 do Código de Ética Médica
merece ser citado:

”Art. 16. Nenhuma disposição
estatutária ou regimental de hospital, ou
instituição pública, ou privada poderá limitar
a escolha, por parte do médico, dos meios a
serem postos em prática para o
estabelecimento do diagnóstico e para a
execução do tratamento, salvo quando em
benefício do paciente.“

Trata-se, portanto, de flagrante agressão à
consciência do profissional médico o que está sendo
feito por meio dessa carta – carta que foi denunciada
em matéria doJornal do Brasil do dia 9. Essa atitude
da Abifarma fere os conselhos regionais de medicina
e o Conselho Federal de Medicina. No momento, o
assunto é alvo de debate nacional. A imprensa
brasileira mostra que o consumidor de baixa renda, o
pobre deste País, está impossibilitado de adquirir os
remédios de que necessita no seu dia-a-dia.

Os profissionais da área de saúde conhecem o
drama das pessoas humildes que adoecem. Para
tratar uma simples hipertensão arterial, por exemplo,
têm que comprar um medicamento que, em média,
custa R$1,80 por dia. Com esse dinheiro é possível
comprar um quilo de carne barata, dá para colocar
alimento básico na mesa de famílias pobres. A
política injustificada de preços a que temos assistido
tem vedado o acesso a medicamentos por parte das
famílias que têm um salário mínimo como renda.

O Sr. Nabor Júnior (PMDB – AC) – Permite V. Exª
um aparte?

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Pois não,
nobre Senador Nabor Júnior. Ouvirei V. Exª em
seguida.

O Ministério da Saúde tem a responsabilidade
de regular e fiscalizar essa situação no Brasil. O
Ministério da Fazenda tem a responsabilidade
também de regularizar essa situação no Brasil, não
permitindo um aumento desenfreado de preços.

Contribuindo para esse grande debate nacional,
o jornal Folha de S.Paulo, do dia 8 de setembro de
1999, aborda o assunto em seu editorial intitulado
Mercado e Remédio Caro. Nesse editorial, faz-se
referência a uma pesquisa feita pelo professor e físico
Rogério Cézar de Cerqueira Leite, professor emérito
da Universidade de Campinas – Unicamp – e membro
do conselho editorial do jornal. Segundo essa
pesquisa, nos preços dos oitenta fármacos mais
vendidos no Brasil, os quais têm similares fabricados
por vários laboratórios, observam-se diferenças de
preços que chegam a 600%.

Ora, Senador Nabor Júnior, uma diferença de
600% entre um remédio que é exatamente igual a outro
não se justifica apenas pela diferença de nome
comercial. Essa situação não pode perdurar neste País.
É preciso uma ação firme do Ministério da Fazenda e do
Ministério da Saúde para regularizar essa situação.

Eu, como médico, não posso admitir que a
Abifarma faça qualquer tipo de pressão sobre um
profissional da saúde para que ele prescreva um
remédio apenas com o seu nome comercial, abrindo
mão de usar o respectivo nome genérico.

No banco das escolas médicas aprendemos a
tratar o fármaco por seu nome genérico, por seu nome
químico, e não por seu nome comercial. O nome
comercial é fruto de uma relação muitas vezes
violenta e que agride a consciência ética de um
profissional dentro de um consultório ou num centro
de saúde. A pressão das multinacionais para vender
seus produtos não deveria fazer parte da rotina de
médicos. Eu mesmo me recusei, inúmeras vezes, a
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receber representantes de comércio que queriam
impor receita de bolo à consciência de um
profissional. Aqueles que exercem a medicina com
profundo respeito e seriedade não podem admitir
essa situação.

Concedo um aparte ao eminente Senador
Nabor Júnior.

O Sr. Nabor Júnior (PMDB – AC) – Senador
Tião Viana, eu estranho esse comportamento da
indústria farmacêutica brasileira – aliás, estamos
falando é do comportamento de poderosas
multinacionais, pois indústria farmacêutica
genuinamente brasileira, praticamente não existe
mais no País. Os laboratórios aqui existentes são
representantes de grandes corporações americanas,
suíças, italianas etc. Mas não importa, se estamos
lidando com a indústria nacional ou com a estrangeira
– temos é de fazer cumprir a lei que está em vigor,
mencionada por V. Exª, que determina aos
laboratórios a apresentação dos nomes genéricos
dos medicamentos. Para enfatizar a importância
dessa medida, cito o fato de que eu mesmo já tenho
comprado, em drogarias, medicamentos com nomes
genéricos pela metade do preço dos produtos
similares receitados pelo médico. Por diversas vezes,
quando apresentei, na drogaria, a receita expedida
pelo médico, o farmacêutico me informou sobre a
existência de outro medicamento genérico, com a
mesma composição química e muito mais barato. Às
vezes, a diferença de preços a menor chega a ser de
30%, 40% ou mais de 50%. É claro que compro
sempre o mais barato! É imperioso, ilustre Senador,
o Governo fazer cumprir a lei que instituiu os nomes
genéricos dos medicamentos, pois o próprio Ministro
da Saúde, Senador José Serra, concedeu várias
entrevistas à imprensa, estimulando a população a
comprar esse tipo de medicamentos. Como os
produtos já estão disponíveis nesta forma, nas
drogarias, basta que os médicos cumpram o seu
papel, prescrevendo medicamentos com os nomes
genéricos. Caberá, então, ao interessado, fazer a
opção: se não tiver condições de adquirir o
medicamento mais caro, fará a compra do similar –
mais barato, conforme já aconteceu comigo. A
Associação Médica Brasileira, aliás, poderá prestar
um importante serviço à população, principalmente
para a de baixa renda, se assumir a tarefa de orientar
seus filiados a prescreverem os medicamentos pelos
nomes genéricos. De qualquer forma, o Governo não
pode fugir à obrigação de fazer cumprir uma lei,
aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada
pelo Presidente da República. E o Ministério da
Saúde tem de mostrar a sua autoridade, fiscalizando

a sua aplicação. Por outro lado, a Associação Médica
e os Conselhos Regionais de Medicina devem
orientar os médicos para prescreverem aos seus
pacientes medicamentos com nomes genéricos.
Causa estranheza, também, o fato de que os
laboratórios, responsáveis pela fabricação dos
medicamentos consumidos no Brasil, com a mesma
composição química dos chamados genéricos,
cobrem duas, três vezes mais caro pelos seus
produtos, como bem afirmou V. Exª. Os indícios
apontam a existência de muitas distorções nesse
setor, que exigem uma correção capaz de beneficiar
a população mais pobre e proteger, sobretudo, quem
consome medicamentos de maneira quase
obrigatória. Há pessoas com problemas de
hipertensão; outras, com diabete; há casos, até mais
graves, que obrigam à aquisição de medicamentos,
semanal ou até mesmo diariamente – e não esses
pacientes não podem estar gastando suas parcas
economias na aquisição de produtos caros, quando
existem outros, designados por seus nomes
genéricos, a preços muito inferiores. Parabenizo V.
Exª pelo seu pronunciamento.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agradeço
a sua contribuição, nobre Senador Nabor Júnior.

V. Exª é testemunha, como eu, da realidade de
Estados pobres, como são os estados da Amazônia
brasileira, cuja população não tem qualquer
capacidade, em razão da baixa renda que recebem,
de acesso ao medicamento com nome comercial –
medicamento que seria do dia-a-dia, da necessidade
de saúde de um familiar. Não bastasse o preço
exorbitante que possibilita o recolhimento de lucros
da ordem de US$12 bilhões por ano – lucros que as
multinacionais de medicamentos alcançam em nosso
País –, ainda temos que conviver com pressões
dessa natureza vindas da Abifarma, algo que é
injustificável e que agride a consciência dos
profissionais médicos deste País.

Só tenho a lamentar essa diferença de 600%. É
um crime o que se prática contra o consumidor deste
País, é de enorme gravidade esse fato. A Abifarma,
parece-me, coloca uma preocupação a mais no
dia-a-dia do profissional médico, quando afirma que
ele pode vir a responder pelas conseqüências da
prescrição de medicamentos por seu nome genérico.
Essa pressão encontra subsídio, sustentação numa
realidade que vivemos recentemente, algo que é
odioso e totalmente agressivo à consciência deste
País, além de ser de enorme irresponsabilidade. E a
Abifarma, baseada nessa realidade, utiliza o risco da
falsificação de remédios para preservar marcas
tradicionais.
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Não posso admitir uma atitude dessas. Vou
encaminhar cópias dessas matérias e deste
pronunciamento ao Conselho Federal de Medicina e
aos Conselhos Regionais de Medicina, esperando
providências. Espero que isso não ocorra mais,
espero que se respeite o Código de Ética Médica e o
livre exercício da profissão médica, com a
consciência de que se deve estar ao lado do cidadão
humilde, ao lado da vida. Essa consciência deve
fortalecer-se no grande sentido humanista que tem a
profissão médica.

Ao mesmo tempo, no Senado Federal,
deparo-me com uma situação nova: declarações
feitas no recente depoimento do Secretário da
Receita Federal, Dr. Everardo Maciel. Segundo ele,
mediante as mudanças preconizadas no imposto de
renda, a Receita detectou indícios de fraudes fiscais
em remessas da conta CC-5 para o exterior no valor
de R$18 bilhões.

Ora, Sr. Presidente, esses R$18 bilhões
poderiam perfeitamente fortalecer o orçamento do
Ministério da Saúde, fortalecer a aplicação das
necessidades básicas da população contra a fome e
a miséria, a favor de bolsa-escola e de uma condição
de vida melhor para o povo brasileiro.

O povo não tem dinheiro para comprar
medicamentos, por outro lado, há uma sonegação
registrada pela Receita Federal da ordem de R$18
bilhões. Ora, não temos mais a Central de
Medicamentos, não temos mais uma central estatal
que produza fármacos capazes de atender à
população brasileira nas doenças comuns e rotineiras
e, no entanto, temos um desperdício de dinheiro
nesse valor. Essa é a situação do nosso País hoje.

O Brasil precisa rever alguns tópicos de ordem,
administrativa, gerencial e ética. O Ministério da
Saúde tem o dever de dar o grito, juntamente com a
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, abrindo um
confronto direto e emergente com a Abifarma, não
permitindo esse tipo de pressão e partindo com muita
firmeza, com a mais absoluta autoridade e
austeridade. Com certeza, contará com o apoio do
povo brasileiro. O Ministério da Saúde também deve
cobrar uma fiscalização firme no controle de
qualidade, pois é direito do povo consumir os
genéricos. E, por último, deve permitir que o médico,
no exercício da sua profissão, possa utilizar a receita
baseado na sua formação científica, com coerência e
razão, colocando o paciente e a vida humana em
primeiro lugar.

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Tião Viana,
o Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Nabor Júnior, 3º
Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Concedo
a palavra ao nobre Senador Ademir Andrade.
(Pausa.)

Concedo a palavra ao nobre Senador Arlindo
Porto. (Pausa.)

Concedo a palavra ao nobre Senador Maguito
Vilela. (Pausa.)

Concedo a palavra ao nobre Senador Lauro
Campos. (Pausa.)

Concedo a palavra à nobre Senadora Maria do
Carmo Alves. (Pausa.)

Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Otávio.
S. Exª dispõe de vinte minutos para o seu

pronunciamento.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA. Pronuncia o

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como o Senador
Pedro Simon está inscrito na minha frente para usar
da palavra, mas está atendendo ao telefone celular,
vou aproveitar a oportunidade nesta manhã...

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – A Mesa
informa que V. Exª está inscrito antes do Senador
Pedro Simon, que está na lista nº 2, em virtude de
haver falado mais de duas vezes esta semana.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA) – Não há
problema. Vamos aguardar o pronunciamento do
Senador Pedro Simon.

Sr. Presidente, venho à tribuna para manifestar
minha estranheza em relação a uma notícia vinda do
meu Estado, o Pará. A Caixa Econômica Federal,
usando o projeto de arrendamento habitacional,
depois de fazer uma campanha em nível nacional,
conseguiu quase que o impossível: tirou o Estado do
Pará da lista dos Estados e Municípios que seriam
atendidos por essa linha de crédito e financiamento.

Aqui faço o meu questionamento à presidência
da Caixa Econômica Federal e à sua direção a
respeito de tal atitude, porque estive recentemente
com o Presidente Fernando Henrique – que depois
também se manifestou, em várias oportunidades,
através dos meios de comunicação –, quando
acertou-se a destinação de um valor de mais de R$3
bilhões existentes na Caixa Econômica Federal para
financiamento de habitação, objetivando com isso a
gerar empregos e dar oportunidade, principalmente
aos mais carentes, de terem onde morar.

Será que nessa estrutura do nosso Governo
existem pessoas que estão lá apenas para atrapa-
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lhar, para desfazer aquilo que o Governo consegue
fazer com muito sacrifício, com muito empenho, com
muito entusiasmo e muita retidão? É inadmissível o
Estado do Pará não seja incluído nessa linha de
financiamento.

O Gerente de Negócios do escritório da Caixa
Econômica Federal no Estado do Pará teve a
cara-de-pau de ir a um programa de televisão da
Rede Globo e dizer que resta a esperança.
Esperança, não! É obrigação dele e também da Caixa
Econômica Federal cumprir a determinação do
Presidente Fernando Henrique Cardoso, alocando
recursos para os projetos que são prioridade do
Governo Federal.

Para mim, há alguma coisa errada. Não vou citar
nomes porque não tenho ainda as informações
precisas, mas em breve as terei. Como pode um
programa como esse não atender ao Estado do Pará?
A explicação do Gerente de Negócios é que a
inadimplência no Estado é muito alta. Para
desmascará-lo e desmascarar todos os dirigentes da
Caixa Econômica Federal, a caixa-preta foi aberta, ou
seja, uma fiscalização do Tribunal de Contas da União
levantou dados estarrecedores: o Pará só tem 4% da
inadimplência de toda a Caixa Econômica Federal no
Brasil. Segundo os dados apresentados, em primeiro
lugar está o Rio de Janeiro, com 44% de
inadimplência; depois, o Estado de São Paulo, com
18% de inadimplência.

Os recursos ora discutidos e mostrados somam
mais de R$3 bilhões, como disse, R$2,5 bilhões do
FAT e R$500 milhões de fundos públicos. Entre várias
capitais e cidades estão incluídas algumas com muito
menor índice de população, crescimento econômico
e viabilidade de projetos. Não tenho nada contra isso,
pelo contrário, entendo que deveriam ser
beneficiadas todas as cidades, mas aqui
apresenta-se um novo paradoxo: o Estado de
Alagoas tem R$30 milhões em recursos para
investimento em habitação. Parece que a direção da
Caixa Econômica Federal é muito sensível àqueles
que criticam o nosso Governo.

Com todo o respeito, falo do Bloco de Oposição.
É comum ouvirmos os discursos mais radicais, vindos
principalmente de parte dos membros do Estado de
Alagoas. Hoje, novamente vejo nos jornais um convite
para que o Ministro da Fazenda visite o Estado, que
está precisando de recursos. Ora, o meu Estado
também precisa de recursos! Temos capacidade de
geração de poder econômico, cooperamos, como
sempre digo aqui todos os dias, participamos como o
segundo Estado na balança comercial. Por essa
razão, é inadmissível que os Estados dos aliados, dos

governistas não sejam aquinhoados com as obras, com
os serviços que o Governo faz nos demais Estados.

Fica aqui o meu alerta à direção da Caixa
Econômica Federal. Voltarei à tribuna para tratar
desse assunto. Não vou aceitar desculpas dos
tecnocratas, dos burocratas, daqueles que emperram
o Governo, daqueles que criam dificuldades para que
o Governo mostre sua capacidade de trabalho. Com
essa turma que está aí não é preciso ter inimigos, não
é preciso ter adversários.

Tenho aqui dados do Tribunal de Contas da
União a respeito do golpe que foi dado sobre a
debilitada saúde da construção civil no meu Estado
do Pará. O relatório da auditoria produzido pelo TCU
sobre o tratamento discriminatório que a Caixa
Econômica vem dando ao Estado do Pará demonstra
que, desde 1992, não há liberação de recursos nem
de financiamento para o Estado. Isso provocou o
fechamento de 15 mil postos de trabalhos diretos e 45
mil indiretos, porque aproximadamente 60 empresas
paralisaram suas atividades. Os empresários e os
trabalhadores da construção civil em meu Estado
pedem providências a toda a Bancada do Pará, que,
com certeza, se engajará nesta luta. Aliás, eu não diria
nem que é luta, mas sim a guerra de que tanto fala o
Presidente Fernando Henrique Cardoso. Ontem, o
Senador Pedro Simon perguntava: ”que guerra é essa
de que o Presidente fala“? São os desafios que temos
que enfrentar, os obstáculos para a realização de
obras, de serviços e de decisões do Presidente, como
por exemplo, a de alocar recursos para a habitação.
Encontramos, como parte da burocracia do Estado, os
tecnocratas, que impedem a ação não só do Governo,
não só dos trabalhadores, mas também e
principalmente da população, que hoje carece, solicita
e pede a oportunidade de ter onde morar.

O exemplo maior temos aqui em Brasília. O
Correio Braziliense , na capa do exemplar de hoje,
mostra duas mil casas feitas, em tempo relâmpago,
em área de invasão. Por que isso? Porque, lá, eles
continuam segurando os recursos para investir nessa
área, pensando apenas no resultado financeiro, na
comodidade de não precisar emprestar dinheiro para o
setor habitacional porque há uma inadimplência de 4%.
Vamos resolver a questão da inadimplência. Vamos
chamar as empresas – eu nem diria as empresas, mas
os proprietários das habitações – e conciliar essa
situação. Tenho quase certeza de que a inadimplência
se deve, na sua quase totalidade, às altas taxas de
juros. São juros inadmissíveis, de mais de 50%, 60%,
70% ao ano. Como se pode, em 10 anos, quintuplicar,
sextuplicar o valor do bem financiado? Hoje, para o
mercado imobiliário, o valor do imóvel é 1/3 do que
valia na época, e as prestações são astro-
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nômicas. Essa é a grande discussão. Logicamente,
se formos esperar pela adimplência do sistema,
nunca vamos encontrar uma solução. Cidades como
São Paulo e Rio, hoje, têm 62% de inadimplência do
setor habitacional, por exemplo. Então, como
encontrar uma fórmula para se resolver isso? A
fórmula atual não é a correta, nem a real. E os
recursos estão lá e precisam ser investidos e
aplicados.

Tenho certeza de que, até agora, de acordo com
a explicação do Gerente de Negócios da Caixa, no
Pará, apenas R$20 milhões foram aplicados ao longo
desses últimos sete anos, o que levou à paralisação
de todas as obras na Região Norte, principalmente,
no Pará, na Região Amazônica. Os trabalhadores da
construção civil pretendem organizar-se, juntamente
com o Governo do Estado, com a Prefeitura Municipal
de Belém, que também tem os mesmos interesses,
as mesmas dificuldades, com a Bancada Federal
para encontrarmos uma solução definitiva para esse
caso.

É inadmissível que um alto funcionário da Caixa
Econômica vá à televisão dizer que é assim mesmo,
que vamos ter que rezar para ter esperança; é
inadmissível tal posicionamento de um representante
de uma instituição tão importante para nós, instituição
essa que, ao longo de tantos anos, tem nos dado a
oportunidade de elogiar o sistema habitacional no
momento em que os investimentos são feitos, as
realizações são concretizadas e o Governo, de forma
bastante firme, resolve investir no setor.

A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) –
Permite-me V. Exª um aparte?

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA) – Ouço a nobre
Senadora Heloisa Helena, do Estado de Alagoas.

A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) – Nobre
Senador, compartilho da justa preocupação de V. Exª
em relação à moradia popular. Infelizmente, o
Governo Federal não tem agido com
responsabilidade no que se refere a esse tema. Não
se deve discutir a habitação popular à luz do que
significa base de sustentação ou base de oposição ao
Governo, mas à luz do déficit habitacional que existe
no nosso País. Faço um reparo no pronunciamento de
V. Exª quando diz que o Governo Federal deve investir
em municípios de Parlamentares da sua base de
sustentação e não em municípios de Parlamentares
do Bloco oposicionista. V. Exª até citou Arapiraca, no
meu querido Estado de Alagoas. Esclareço a V. Exª
que o Município de Arapiraca é comandado por uma
Prefeita do PSDB, aliás amicíssima do Senador Teo
Vilela, Presidente Nacional do PSDB. O Vice é do
PFL, e talvez...

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA) – Apenas para
ajudá-la e para evitar que V. Exª fale mais e que eu
responda depois, esclareço que, quando falei em
Arapiraca, referi-me ao porte – e fui bem claro nisso –
da cidade. V. Exª não pode comparar Arapiraca com
Belém, que tem quase dois milhões de habitantes na
sua área metropolitana.

A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) – Não,
mas estou dizendo apenas que o Governo Federal
tem que fazer...

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA) – Com relação
ao Governo Federal, não o culpo, de maneira
nenhuma. Não o culpo não porque sou da base de
sustentação do Governo, mas porque sei que uma
ordem muitas vezes não é cumprida.

A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) –
Senador, V. Exª vai me conceder o aparte ou não? Se
V. Exª não quiser me conceder o aparte, não tem
problema, é regimental que V. Exª não...

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA) – V. Exª é quem
escolhe. V. Exª pode escolher. Inclusive a lista de
oradores está aberta para inscrição. Agora, V. Exª não
vai me calar. Posso continuar, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – V. Exª
continua com a palavra.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA) – Muito
obrigado.

Fica bem claro que, em momento algum, coloco
em dúvida a capacidade do Governo Federal. Não o
faço só porque sou da base de sustentação do
Governo – sou da base desde 1994, e não
recentemente, sempre defendendo o Governo
Federal e em especial o Presidente Fernando
Henrique. No entanto, não posso admitir que o
Governo Federal dê uma ordem, tenha uma meta e
um tecnocrata, lá na ponta, vá proibir, inibir, bloquear
essa ordem, essa vontade e essa determinação do
Governo Federal.

Faço aqui o apelo para que realmente a equipe
de Governo observe. Estamos, como o Presidente
disse, em guerra. E a Oposição colocou o bloco na
rua para campanha. Todos os dias há uma
movimentação de campanha. E a nossa equipe de
Governo precisa estar alerta aos infiltrados –
sabemos que existem – que vão conseguir, lá na
ponta, impedir a realização de um projeto tão
importante quanto esse.

Com relação à Arapiraca, volto a dizer, conheço
bem aquele Município desde os tempos de Fernando
Collor, até porque as ligações de Fernando Collor
com Arapiraca eram muito grandes. Não sei como são
agora, mas sei que não dá para comparar a cidade de
Arapiraca com a cidade de Belém em termos de
população e de necessidades. Não se podem alocar
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R$30 milhões para Arapiraca e nada para Belém.
Desculpem-me, mas vou discutir isso até o fim dessa
forma.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Senador
Luiz Otávio, por gentileza, qual é o partido do Prefeito
de Belém?

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA) – O partido do
Prefeito de Belém é o PT. Mas qual é o problema?
Não há nenhum problema. Financiamento de
habitação... A explicação do técnico da Caixa
Econômica está negando isso.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Perdão, mas
V. Exª está adivinhando o que vou dizer.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA) – Pois não.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Quero dizer

que o discurso de V. Exª é muito importante. Penso
que Belém tem todo o direito, tem toda a obrigação...

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA) – O Estado do
Pará tem esse direito. Todas essas instituições têm
obrigação com o Estado do Pará.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Tenho muito
carinho por V. Exª, mas, se V. Exª me concede um
aparte, eu falo e V. Exª responde.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA) – Se V. Exª
quiser que seja assim...

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Quero
apenas dizer a V. Exª que estou totalmente solidário
com o seu pronunciamento. Falei em Belém do Pará,
porque V. Exª falou em Belém do Pará. Concordo
com V. Exª, porque não dá para comparar Belém do
Pará com outra cidadezinha, porque são diferentes. V.
Exª, com toda a razão, fez referência à capa do
Correio Braziliense de hoje, que trata de algo
fantástico. Não tem explicação o fato de uma cidade
de... São quantas casas?

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA) – Aqui, em
Brasília, hoje há duas mil casas montadas.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Duas mil
casas em 15 dias! Em 15 dias, em Brasília, em pleno
lançamento do plano Brasil em Ação, surge uma
cidade de miséria, de barracos. Mas V. Exª tem razão,
porque o Governo tem de atender. Também não
entendo como a cidade de Belém não está
contemplada. Estranho esse fato e, por isso, faço a
pergunta: será que isso acontece porque o Prefeito é
do PT? Não acredito, mas podemos levantar esta
dúvida: por que Belém, que tem esse direito e é uma
cidade da maior importância, de repente não é
contemplada? Estou solidário com V. Exª, mas
apenas faço esta pergunta: será que é porque o
prefeito é do PT? Felicito V. Exª, pois considero o seu
gesto da maior nobreza. V. Exª poderia até ter sido o
responsável por dizer: ”Não aloca o recurso aí,

porque o prefeito é do PT“. Mas, pelo contrário, V.
Exª está na tribuna defendendo verba para uma
cidade cujo administrador é do PT. Isso é
patriotismo. Isso é fazer política. Felicito V. Exª pelo
seu importante gesto.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA) – Muito
obrigado, Senador Pedro Simon.

Queria ressaltar que a matéria de O Liberal é
muito clara: desde 1992, não é destinado recurso
para lá. E, na época, o prefeito era até do PFL; quer
dizer, não há como ligar a questão partidária à
liberação de recursos. Não há liberação de recursos
desde 1992, e, apenas de 1995 para cá, o prefeito é
do PT. Ficamos quatro anos parados! E a explicação
de um técnico da Caixa Econômica – vou até dizer o
nome do cidadão, para que amanhã não pairem
dúvidas –, o Sr. Carlos Roberto Pereira,
superintendente de negócios da Caixa Econômica, é
que a inadimplência é alta. E o Tribunal de Contas da
União desmascarou tudo isso quando mostrou que a
famosa inadimplência do Estado do Pará é de 4%.
Enquanto isso, no Rio e em São Paulo, a
inadimplência está em torno de 62%!

Precisamos avaliar também que a necessidade
imperiosa de atender a essas demandas existe ao
longo de muitos e muitos anos. Porém, não se pode
aplicar o recurso no momento, como se está fazendo
agora, porque Belém tem de ser atendida como todas
as outras capitais e cidades. O que continuo a afirmar
é que não pode haver discriminação, principalmente
em relação a um Estado como o nosso, que não pede
favor a ninguém e que todo o ano contribui com dois
bilhões no saldo da balança comercial – é o segundo
Estado. Então, é um Estado viável, onde pode ser
aplicado dinheiro. Mas aí falam que existem 4% de
inadimplência no setor habitacional. Mas quanto
custa isso? Com quanto cooperamos? Quanto
pagamos? E quanto vem de lá? Isso também deve
ser avaliado, porque senão será sempre mostrada a
realidade de uma forma distorcida. E se descobriu
tudo a partir do relatório do Tribunal de Contas da
União.

Sr. Presidente, encerro o meu pronunciamento
desta manhã e continuarei no plenário aguardando a
orientação da Presidência.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Concedo

a palavra ao nobre Senador Eduardo Siqueira
Campos. (Pausa.)

Concedo a palavra à nobre Senadora Heloisa
Helena.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora-
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dora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu não
poderia deixar de registrar, até porque não tive a
oportunidade de fazê-lo ontem, a belíssima
manifestação que ocorreu em todo o Brasil, chamada
O Grito dos Excluídos. Foi um momento muito
importante. Com certeza, as duas palavras de ordem
– tanto as do ano passado, ”Aqui é o Meu País“, como
as deste ano, ”Um Filho Teu não Foge à Luta“ –
demonstram a grande capacidade de reação da
maioria do povo brasileiro, articulado por forças vivas
da sociedade, como a CNBB e o Movimento
Evangélico Progressista.

Enfim, esse foi um grito não de guerra, mas de
amor, de solidariedade, de fraternidade, de busca
pela justiça social. Acima de tudo, o que vimos – que
certamente pôs medo, muito medo, à elite política e
econômica, desde a Marcha dos 100 mil – foi uma voz
sufocada do povo se levantando do chão, brotando
feito flor do chão árido, em todas as cidades deste
Brasil.

Tratou-se de um conjunto de atividades em mais
de mil cidades, convergindo para uma grande
mobilização nacional. Sua realização foi construída
coletivamente. As parcerias aconteceram da forma
mais ampla, plural e respeitosa possível com todas as
forças vivas da sociedade, num esforço que ocorreu
desde a elaboração e preparação até a realização do
Grito dos Excluídos, num belíssimo mutirão nacional.

O Grito dos Excluídos ocorre num momento de
descontentamento da população, de dor, de
sofrimento, de angústia, devido à situação de
desemprego, miséria, corrupção e impunidade.

Diante da realidade de fome, desemprego e
exclusão, existem muitas alternativas que estão
sendo construídas coletivamente. Há lutas populares
por todo este País: a Marcha dos 100 mil pelo Brasil,
dizendo não à política de Fernando Henrique
Cardoso, dizendo não à subserviência e à covardia
diante do capital especulativo internacional, com a
presença de centenas de movimentos de todo o
nosso País; a Marcha Popular pelo Brasil; a Marcha
pela Educação pública gratuita, democrática e de
qualidade; a Marcha do Movimento dos Sem-Terra.
Todas essas marchas contam com a participação de
vários setores da sociedade.

O Grito dos Excluídos apontou para uma
unificação das lutas, com parcerias permanentes na
construção do novo pensar e agir em sintonia com as
iniciativas locais, vislumbrando sempre um projeto
nacional para o Brasil onde existam, de fato, justiça e
igualdade.

A Coordenação Nacional do Grito dos Excluídos
lançou também algo que é belíssimo e de

fundamental importância para que possamos fazer
deste País uma verdadeira Nação: o plebiscito, que
se inicia agora, contra o pagamento da dívida externa
e o plebiscito que busca unificar as lutas de todos os
povos excluídos do mundo com o Grito dos Excluídos
mundial.

É mais democrática uma sociedade que
consulta os seus cidadãos sobre os caminhos a
seguir, pelo menos nas questões mais importantes e
que mexem diretamente com a vida dos povos e das
populações. Estamos numa sociedade pouco
democrática. A maioria das decisões está sendo
tomada diretamente pelo Governo, e sua aprovação
pelo Congresso Nacional, em muitos momentos, é
marcada pela troca de favores, pelo fisiologismo, pelo
clientelismo. E os interesses legítimos da sociedade
são deixados à margem dessas negociações. Em
muitos momentos, estamos longe da democracia.

É por isso que temos a obrigação de usar a
nossa voz, a nossa responsabilidade de cidadãos,
para fazermos com que a democracia avance em
nosso País. É por isso que, com certeza, faremos o
plebiscito popular sobre a dívida externa já no
próximo ano, com a participação de todos os povos
excluídos do mundo todo. Cabe a nós, como cidadãos
soberanos, a responsabilidade histórica de convocar
esse plebiscito e de convocar todos os cidadãos,
inclusive os governantes, os políticos eleitos para
cargos legislativos e os juízes, todos os que estão
comprometidos com a construção de uma Nação
justa, igualitária, fraterna e solidária, para que ajudem
a escolher os caminhos mais corretos para se
enfrentar o endividamento do Brasil.

Essa decisão é fruto de uma longa caminhada.
Está ligada à 3ª Semana Social Brasileira e, de
um modo muito especial, ao Tribunal da Dívida
Externa. O julgamento da dívida, feito por
milhares de entidades não apenas do Brasil e da
América Latina, mas também de diversos
países explorados do mundo, confirmou em nós,
que temos ao menos bom senso,
independentemente das nossas convicções
ideológicas, a certeza de que, além de ser
matematicamente impagável, ela é imoral, injusta
e ilegal. Os custos sociais do nosso endividamento
são inaceitáveis, e é por isso que as dívidas
externa e interna estão por trás do atraso das
nossas políticas sociais, aumentando o peso da
exclusão que leva ao desespero, ao suicídio, à
marginalidade e à morte de milhões de
brasileiros.

São inaceitáveis, pela mesma razão, as decisões
políticas dos últimos Governos federais e, em
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especial, do Governo atual. Elas absolutizam a
economia, colocam o País nas mãos do capital
financeiro internacional. Com dívidas feitas para
renegociar as dívidas já existentes e para manter
crédito junto aos credores, o País tornou-se refém dos
juros mais altos do planeta. Isso comprometeu as
riquezas, a inteligência e a soberania da Nação.

O próprio povo é objeto de troca dessa dívida. O
desemprego crescente nos é imposto como estratégia
para facilitar exportações que deveriam financiar
nosso endividamento. Na realidade, ficamos sem
empregos, sem exportações, sem coisa alguma para
oferecer como aval, sem crédito.

Resta-nos aceitar esse enforcamento comandado
doentiamente pelos detentores do poder político do
Brasil e pelos grandes especuladores internacionais?
Não! Várias mobilizações populares e sociais não
aceitam essa imposição como se fosse um simples
destino e apresentam propostas diferentes para o nosso
País.

Exatamente por isso estamos todos
convocados. Estão convocados os que não se
dobram, os que não se curvam e os que não se
ajoelham covardemente para trabalhar em favor da
organização do nosso plebiscito, cuja preparação se
inicia a partir desta semana. Que possamos viver o
lema do nosso Grito dos Excluídos, aquilo que está
expresso no Hino Nacional. Alguns sabem sua letra,
mas não a cumprem e não defendem o seu País, a
construção de uma Nação.

Portanto, parabéns a todos que foram à praça
pública no dia do Grito dos Excluídos, a todos que, nas
mais diversas atividades, conseguem dizer: ”Um filho teu
não foge à luta“ e ”Aqui é o meu País, aqui é o nosso
País“. Parabéns a todos que participaram desse
belíssimo momento nacional juntamente com a Igreja
Católica, o Movimento Evangélico Progressista, o
MST, a CUT e a Contag, enfim, com todas as forças
vivas da sociedade que querem fazer deste País uma
verdadeira Nação e não um anexo do Fundo
Monetário Internacional.

Durante o discurso da Srª Heloísa
Helena, o Sr. Nabor Júnior, 3º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Luiz Otávio.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio) – Concedo a
palavra ao Senador Nabor Júnior, por vinte minutos.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SENADOR NABOR JÚNIOR QUE, RETIRADO
PELO PARLAMENTAR, PARA REVISÃO,
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio) – Concedo a
palavra ao nobre Senador Pedro Simon.

S. Exª dispõe de vinte minutos.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, faço questão
de vir à tribuna interpretar o pronunciamento que fiz
ontem nesta Casa, para demonstrar que não tive
outra intenção senão aquela que expressei.

Fazendo uma análise dos acontecimentos que
envolveram os Ministros, falei da tribuna que eu, na
sexta-feira, fiz um pronunciamento para apelar ao
Presidente para que providenciasse o preenchimento
do cargo, e que, na segunda-feira, fiz outro
pronunciamento. E que tanto na sexta quanto na
segunda-feira, o Presidente Antonio Carlos, que
estava presidindo os trabalhos, não estava presente.
Eu disse que S. Exª fez falta e pedi-lhe que isso não
se repetisse. Depois, lendo o pronunciamento, vi que
o que eu dissera poderia ser interpretado como se
fosse uma crítica ao Sr. Antonio Carlos,
principalmente no momento em que estavam
presentes aqui ilustres Senadores do Congresso
francês.

Senti-me contrariado, porque desse episódio
resultou uma interpretação diferente da que era minha
intenção.

Em primeiro lugar, nas segundas e nas
sextas-feiras as sessões são não deliberativas, não há
pauta, não há votação. Conseqüentemente, em sessões
como a de hoje, por exemplo, sexta-feira, não se
pode cobrar, absolutamente, de nenhum
parlamentar, o fato de não estar na Casa. Todos
sabemos que o parlamentar trabalha no plenário
do Senado e nas comissões. E, muitas vezes, o
trabalho mais árduo é feito na base que ele
representa. E lá, no seu Estado, andando pelo
interior, debatendo, discutindo, o parlamentar é o
intérprete da sociedade. Ao ficar no Congresso, ao
ficar em Brasília, e ao não visitar as suas bases, ele
corre o risco de não interpretar o pensamento
delas.

É verdade que venho lutando há muito por um
projeto que altere essa forma de funcionamento do
Senado Federal, que considero equivocada. É até
uma questão de economia! Fala-se tanto em economia!
Agora mesmo, o Senador Nabor Júnior, em seu
pronunciamento, falou sobre o corte das aposentadorias
dos seringueiros da Amazônia. Creio que, em vez de
recebermos quatro passagens por mês, deveríamos
receber uma; em vez de ir quatro vezes às nossas
bases, iríamos uma vez por mês. Assim, o Congresso
funcionaria não apenas às terças-feiras e
quartas-feiras – agora ele não funciona nem na quin-
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ta-feira à tarde. Começou com a sessão de
sexta-feira pela manhã. Posteriormente, a
sessão de quinta-feira também passou a ser pela
manhã.

Pelo meu projeto, nos dias 26, 27 e 28 de cada
mês faríamos toda a pauta do mês seguinte. Assim,
discutiríamos e votaríamos toda a matéria. Se levar
20 dias, teremos 10 dias para ir para nossas bases; se
levar 18, teremos 12 dias para ir para nossas bases; e
se levar 5 dias – o que é um absurdo –, teremos 20
dias para ir para as nossas bases.

Dessa forma, a pauta do Senado estaria sempre
em dia, não haveria matéria atrasada, e não
aconteceria conosco esta loucura: passamos um
terço do nosso tempo em Brasília, um terço na base e
um terço andando de avião e de carro para lá e para
cá.

Um amigo meu, de quem tenho muita pena, é
Deputado Federal pelo PPB – do seu Partido,
Senador Luiz Otávio – lá da zona de Uruguaiana,
Santana do Livramento, Bagé. Ele me disse que pega
um avião – e nós, gaúchos, não temos nem um vôo
direto – daqui, desce no Paraná – fica uma hora no
Paraná quando não fica mais – e, depois, chegando
em Porto Alegre, ele pega um ônibus que leva dez
horas para chegar em Uruguaiana. E lá, de uma
cidade para a outra, leva um hora, uma hora e meia,
duas horas. Todo final de semana ele tem que fazer
isso. Isso é um absurdo! De acordo com o meu
projeto, ele ficaria na Câmara dos Deputados
trabalhando 10, 15, 20 dias – segunda, terça, quarta,
quinta, sexta, sábado e até domingo. Poderiam
questionar: trabalhar no domingo? Ninguém trabalha
no domingo. Mas que bom! Esta Casa tem fama de
não trabalhar? E diriam: O Congresso está
trabalhando aos domingos! Depois de trabalharmos
seguidamente, poderíamos ir uns dias para casa.

Como o meu Projeto não foi aprovado, fiz por
minha conta. Estou morando em Brasília. Peguei
minha mulher, meu filho menor e estou morando em
Brasília. Por isso que tenho vindo às sextas-feiras
aqui. Estou indo a Porto Alegre periodicamente, mas
fico um período maior lá. Mas não posso criticar
alguém que não esteja numa sessão de sexta-feira ou
numa sessão de segunda-feira.

Eu não quis fazer nenhuma crítica ao Sr.Antonio
Carlos porque não estava na sexta-feira e não estava
na segunda-feira. Repito: até porque nenhum
Parlamentar tem obrigação de estar presente. O que
eu quis dizer – e veja que nem sempre se é feliz no
que se quer dizer – é que S. Exª fez falta. Talvez eu
tenha exagerado. O que quis dizer é que S. Exª fez
falta na intermediação, no diálogo que poderia ter tido

com o Presidente da República. Foi nesse sentido e
não no sentido de falta.

Agora, reconheço que cometi um equívoco,
porque não me dei conta de que estavam presentes
os Senadores franceses e de que poderiam
interpretar de maneira diferente. Mas como, o
Presidente do Congresso está aí, não está aí, está
sendo criticado publicamente!? Então eu quero
esclarecer. Tenho as minhas divergências com o Sr.
Antonio Carlos Magalhães. Quando as faço, as faço
de frente, mas naquela ocasião não era a minha
intenção. Absolutamente, não era a minha intenção.

Li no jornal que o Dr. Antonio Carlos Magalhães
disse algo muito interessante, na página dessa
extraordinária jornalista, pela qual todos nós temos
uma grande admiração, que é a Tereza Cruvinel,
onde, aliás, a minha forma de falar tem sido
interpretada de várias maneiras, mas a Srª Tereza
interpretou como um ”helicóptero, que gesticula,
gesticula“. Mas, tudo bem! Diz o Dr. Antonio Carlos
Magalhães a dona Tereza: Engraçado, o Pedro Simon
pode criticar e pedir demissão de Ministro da tribuna e
eu não posso, pelo jornal!

Pelo amor de Deus, claro que pode! Claro que
pode! O que eu quis dizer é que um telefonema do Sr.
Antonio Carlos Magalhães ao Presidente da
República teria um efeito importante.

Não sei se foi a intenção do Sr. Antonio Carlos,
querendo ou não querendo, mas no momento em que
S. Exª diz à imprensa – e eu estou totalmente de
acordo, acho que S. Exª está certo, o prazo inclusive
está correto, 90 dias – e esse novo Ministro que,
parece, assumirá na próxima terça-feira, se em 90
dias não houver modificações complica a vida
dele e a do Dr. Malan, está absolutamente correto,
absolutamente correto. Só que eu achei que na
posição de S. Exª, a rigor, S. Exª colocou no jornal
aquilo que é real mas já marcou data: a próxima
crise vai aparecer daqui a 90 dias. Daqui a 90 dias
teremos a próxima crise, porque acho muito difícil
que até lá essas questões sejam questionadas.

Mas, Sr. Presidente, fiquei muito satisfeito em
ler, hoje, em O Estado de S. Paulo a publicação de
parte do meu pronunciamento em que me referi à
crítica que recebi no principal editorial do dia
anterior. Acho essa parte digna de admiração e de
respeito. Magoa-me quando a imprensa publica – e
é um direito dela, sou a favor da liberdade de
imprensa, considero-a altamente positiva e soma
muito – uma nota ou faz uma anál ise sobre
u m polít ico ou sobre um empresário, um
Ministro ou qualquer cidadão, e na hora da
resposta publica três, duas ou uma linha e, às ve-
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zes, lá no f ina l da página em que não se
consegue nem ler. Faço justiça ao jornal O Estado de
S. Paulo que hoje publica, com destaque, quase que
íntegra do meu pronunciamento naquilo em que
critico O Estado de S. Paulo. Com o resto eles até
não se preocuparam. Eles se preocuparam em
publicar a crítica feita ao Estado de S. Paulo. Esse é
o velho Estadão que conheci. Esse é realmente o
Estadão que respeito e pelo qual tenho muita
admiração.

É claro que já estou vendo o editor de
anteontem dizendo: o Senador Pedro Simon, quando
é crítica, não gosta, mas quando é elogio, gosta. Em
primeiro lugar, não houve nenhum elogio. Eles
apenas publicaram o que eu falei. Não houve nenhum
elogio e nenhuma concordância com O Estado de S.
Paulo, hoje, naquilo que eu disse. Apenas eles
publicam, dão o direito de resposta àquilo que eu falei
com relação ao que aconteceu.

Outra questão, Sr. Presidente, é que não tive
condições de responder ao ilustre, meu querido
amigo, líder do Governo, o Senador Arruda. Ele
contou uma história realmente muito bonita, que eu já
conhecia e já inclusive a repeti muitas vezes no
decorrer da minha vida. Realmente, pobre daquele
galo, Sr. Presidente, que pensa que o sol nasce
porque ele canta. Pobre daquele galo! E temos
realmente muito disso no Brasil. Temos tanta gente
que pensa que as coisas acontecem por causa dele!
Falta tanta humildade neste País, principalmente a
nós, políticos! Vaidade!. Pretensão!. São fatos que
nos levam quase que permanentemente à singeleza
de entender que fazemos parte, que somos parte de
uma sociedade, com uma responsabilidade maior,
porque as contingências – nem sempre a nossa
capacidade – nos levaram a uma posição de onde
temos uma missão a prestar. Cumprir essa missão
nada mais é do que nossa obrigação.

Quero dizer ao Senador José Roberto Arruda
que a história que S. Exª contou não me magoou, que
não me senti atingido. O galo que canta e pensa que,
se não cantar, o sol não nascerá. Quem sou eu para
imaginar que, diante da realidade, do dia-a-dia, dos
problemas, das dificuldades e das lutas que vêm pela
frente, terei participação em qualquer tipo de ação
governamental?

Há muito aprendi, Sr. Presidente, que nesta
Casa, por exemplo, podemos fazer os discursos mais
bonitos, de maior conteúdo, de maior profundidade,
os mais corretos que, na hora de votar, infelizmente,
os Senadores já têm seus votos estabelecidos. Não
mudam o voto. As pessoas que mais entendem, que

têm mais experiência, sabem o resultado de qualquer
votação. Se houver um resultado diferente, pode-se
imaginar que foi por causa do discurso de A, B ou C,
mas veremos depois que foi em função de
determinado partido ter mandado um recado ao
Governo dizendo que estava chateado por alguma
razão. Verifica-se, então, a causa da mudança do
voto, e nunca foi devido a um pronunciamento.

Todas as vezes em que a imprensa me procura
tenho dito que o Sr. Mendonça de Barros renunciou
num ato de competência dele. A gravação que tinha
saído era extremamente clara, e os fatos que tinham
acontecido deixávam-no numa situação muito difícil.
O Sr. Barros, então, renuncia e sai por cima. Daqui do
Senado, ele telefonou e renunciou. Do contrário, a
imprensa não pararia, ou a cobrança não pararia, e
ele terminaria renunciando. O gesto de inteligência foi
dele. Não tive participação alguma, absolutamente
nada multiplicado por nada, mais nada, mais nada.
Isso eu sempre disse. Não estou dizendo apenas
agora.

O problema de o Sr. Clóvis ter saído ocorreu
porque, na verdade, ele não chamou apenas o
Ministro da Fazenda de covarde. Ele chamou o
Presidente da República de covarde.

O Ministro da Fazenda hoje não é como o Dr.
Delfim na época da ditadura militar. O Dr. Delfim
ditava, orientava, era o senhor da política econômica;
os generais nem entendiam, nem liam. Além de
futebol, não sei em que outras coisas o Sr. Médici se
aprofundava. Ali, o responsável era o Delfim. Ele, e
não tinha nem equipe, porque a equipe era de
auxiliares seus. Então, quando se criticava a política
do Delfim, era a política do Delfim.

Mas hoje, não. Hoje, o Presidente é o Senhor.
Fernando Henrique Cardoso. A política que está aí foi
adotada quando era Presidente o Sr. Itamar Franco,
mas Ministro da Fazenda o Sr. Fernando Henrique
Cardoso, e é a política que o Senhor. Fernando
Henrique Cardoso vem adotando.

O Sr. Pedro Malan – repito – não tem vida
própria. Ele não é como o Ministro dos Transportes,
meu amigo, que é um Senador do PMDB atingi-lo é
atingir o PMDB. Ele não é como um Ministro do PFL,
principalmente os Ministros do Sr. Antonio Carlos
atingi-lo é atingir o Sr. Antonio Carlos. Ele é Ministro
do Senhor. Fernando Henrique Cardoso, e a sua
política é a política do Senhor. Fernando Henrique
Cardoso, que foi chamado de covarde pelo Sr.Clóvis.

É claro que eu não tive nada a ver com isso. Por
isso, quero dizer ao meu querido amigo Arruda que, se
S. Exª ainda não me conhece, precisa me conhecer.
Seria contra toda a minha natureza, toda a minha

��� ����� �	 �
���	 �
�
�� �
�
���	 ����



maneira de ser, eu ter uma pretensão ridícula e
absurda de ter tido qualquer participação na queda do
Sr. Clóvis Carvalho.

Gostaria de agradecer ao jornal O Estado de S.
Paulo por publicar o que eu disse aqui desta tribuna.
Trata-se de algo que me parece importante: é claro
que, na política, infelizmente, somos todos nivelados.
Tenho dito e repetido isso. Por isso, tenho
apresentado uma série de projetos no sentido de que
se esclareça a vida do político.

As coisas não podem continuar como são até
aqui. O escândalo de hoje cede para o escândalo de
amanhã, e do escândalo de ontem ninguém se
lembra mais, porque estão tomando conhecimento do
escândalo de hoje, que vai ser esquecido pelo que
vem depois.

Apurar, terminar com a impunidade. Mas não se
vai terminar com a impunidade querendo punir o
ladrão de galinhas, o infrator de trânsito, o coitado da
favela que deu guarida a alguém responsável pelo
tóxico, muitas vezes por medo e por terror. É
necessário combater a impunidade pelos que estão
em cima e, a rigor, começando por nós, os
parlamentares. Se vamos fazer legislação, temos de
começar por nós – perdoem-me os magistrados – e
continuar por eles.

Vejam o caso dramático que aconteceu agora
em Mato Grosso isso é da maior seriedade. Reparem
como é necessário algo que atinja essas questões.
Não sei se é como pensa o Sr. Antonio Carlos, de o
Congresso ter uma comissão permanente para
investigar o Judiciário. Não sei. Mas, como está não
pode. Um fato como esse não pode acontecer.

Para combater a impunidade, temos que
começar por nós. Os pedidos de licença para
processar parlamentares não podem permanecer na
gaveta do Senado ou na gaveta da Câmara dos
Deputados. O parlamentar tem que ser processado,
tem que ser denunciado. Tem que ser apurado o que
existe contra o parlamentar.

E eu inverto: se há alguma denúncia contra o
Pedro Simon, que se abra o processo contra o Pedro
Simon. Se ele fez isso, fez aquilo, roubou, não sei
mais o quê, abra-se o processo. No final, com o
processo apurado, com as provas prontas, se o
Senado quiser, pode assumir a responsabilidade de
pedir que o processo pare. Que mande vir o processo
pronto e não como agora, que proíbe a sua
instauração. Proíbe de fazer-se o levantamento,
proíbe de tomar-se conhecimento. O pedido de
licença fica na gaveta, e nada acontece. Não. O
delegado apura, o promotor denuncia, o juiz verifica e
na hora de pronunciar, está pronunciado. Se o

Senado quiser, que o Plenário peça a vinda do
processo para dele tomar conhecimento, mas
assumindo a responsabilidade por isso. Mas não se
pode aceitar o que acontece hoje: o processo ficar na
gaveta e não acontecer nada.

Deve começar por nós, depois o Judiciário e, em
seguida, o Executivo, para que possamos chegar lá.
Mas, como isso não acontece... A classe política é
uma só: são todos iguais e nivelados por baixo.

V. Exª sabe, eu sei, nós sabemos que em toda
profissão há o ótimo, o bom, o ruim e o péssimo. Na
classe médica, há o excepcional, às vezes um
desbravador, como está acontecendo
permanentemente no setor da medicina cardíaca e
em tantos outros setores, em que verdadeiras
revoluções estão ocorrendo. Há também os médicos
ótimos – vou-me operar com Fulano, pois ele é muito
bom – e há os de que ninguém gosta, porque não têm
boa fama.

Nós, políticos, não, porque qualquer pesquisa
nos coloca em último lugar. Somos os piores, depois
vêm os banqueiros e os empreiteiros. São essas as
três últimas categorias, e nós estamos sempre em
último lugar, porque somos nivelador por baixo. Os
fatos existem, são denunciados, e o político, por mais
sério que seja, se quiser provar que é direito, que é
honesto, não pode fazê-lo, porque o processo não
anda.

Por exemplo, em O Estadão de ontem, o ilustre
jornalista que redigiu o editorial me colocou como um
político profissional, que tem interesses em guardar
cargos para que políticos ocupem. Quer dizer, me
colocou na linha daquilo que tem de pior na vida
pública. O que eu posso fazer para responder?

Eu faria um apelo, um grande apelo à direção de
O Estado de S. Paulo: que investigue a minha vida e
publique todas as vigarices que eu pratiquei; que vá a
Porto Alegre e procure meus maiores adversários,
aqueles que são mais contra mim, e pergunte a eles:
esse tal de Pedro Simon é um político profissional? É um
político assanhado? É isso e aquilo? Procurem investigar
e publiquem, publiquem o que quiserem sobre o meu
governo ou a minha passagem pelo ministério. Porém,
quando fazem um editorial, induzem as pessoas que o
lêem a pensar que estão lendo aquilo que é o
pensamento do jornal. Da forma como fizeram, poderão
levar as pessoas a pensar o seguinte: ”Esse Simon é um
político safado! Olhem o que O Estadão diz dele“. E fica
tudo por isso mesmo? Acho que não é correto.

Um editorial é, afinal de contas, uma matéria que
representa a posição dos editores de um jornal. Um
cidadão pode escrever o que pensa numa matéria
assinada, é um direito dele. O fulano de tal, em sua
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crônica, pode dizer o que pensa; o beltrano, em sua
coluna, pode dizer o que pensa e estarão tornando
públicas as suas posições, aquilo que pensam. No
entanto, um jornal da tradição de O Estado de S.
Paulo, ao expressar seu pensamento num editorial,
pode demolir um cidadão. As pessoas pensarão: ”O
Estadão disse isso“.

Como posso responder? O que eu posso fazer?
Deveria haver uma ação judicial que permitisse ao
cidadão exigir que o processassem para que ele
pudesse provar verdades ou mentiras – se é verdade,
sou um vigarista; se é mentira, sou uma pessoa de
bem. Essas questões são muito delicadas.

Que bom ver O Estado de S. Paulo com a
liberdade de imprensa pela qual tanto lutou! O
Estadão foi daqueles jornais que não se dobraram,
que resistiram, que não se entregaram. Esse mérito
ele tem. Lutávamos ontem contra a censura, quando
O Estadão não podia publicar. Portanto, a última coisa
que queremos é falar em censura. Que bom que
vivemos a liberdade de imprensa! Quanto a isso,
aliás, acho que há uma unanimidade em relação ao
Governo do Senhor. Fernando Henrique Cardoso: a
liberdade de imprensa existe. A liberdade de ir, de vir,
de debater, de discutir, de se manifestar é patente –
vai a extremos que não imaginávamos.

Tenho muitas simpatias dentro do PT. Tenho o
maior respeito pelo PT, mas até hoje não tive a
satisfação que teve o Sr. Antonio Carlos, que é
convidado de honra do PT para expor o seu projeto
em seminário que estão promovendo. O Lula lhe
telefonou e lhe fez um convite para que participasse
de um seminário que o PT vai organizar para debater
a questão da miséria. É tão bonito esse gesto, tão
positivo, que soma para o PT, para o Sr. Antonio
Carlos, para a democracia e para o Brasil.

Esse gesto do PT de convidar o Sr. Antonio
Carlos para discutir o problema da miséria é algo
altamente positivo. Ganha o PT, ganha o Sr. Antonio
Carlos, ganha a democracia. Não ganha o setor mais
radical do PT, que deve estar irritado – parece que
estou vendo no plenário alguém já se agitando nesse
sentido. Mas essa não foi a minha intenção, a minha
intenção não foi criar divergências dentro do PT, mas
vai haver alguma divergência. De qualquer forma,
penso que agiu muito bem o PT.

Esse convite do PT ao Senador Antonio Carlos
Magalhães é uma demonstração do espírito que
anima nossos tempos: um espírito realmente
democrático, um espírito efetivamente democrático.
Dentro desse contexto, posso dizer: que bom que
existe a liberdade de imprensa!

Quem sou eu para agora querer me dirigir aos
editoriais de O Estado de S. Paulo? Mas eu me
atrevo. Procurem ver tudo o que eu disse do novo
Ministro. Eu nunca toquei na honra dele. O jornalista
se equivocou no seu editorial. Eu nunca brinquei com
a honra dele, até porque não o conheço. Não tenho
nada contra ele. Ao contrário, aquilo que sei sobre ele
depõe a seu favor: é um cidadão que começou como
contínuo e, graças a sua competência, terminou
como vice-presidente do Bradesco e presidente da
Febraban.

O que falei é que não me parecia ético que um
cidadão havia presidido a Febraban ocupasse esse
Ministério. Quando lutamos para criar a CPMF, os
empresários de São Paulo lideraram uma guerra
contra nós para que esse imposto não fosse aprovado
e, após a sua aprovação, a Febraban entrou na
Justiça contra a lei já existente – após ter atacado o
projeto – , para que a Justiça não permitisse que a
Receita Federal tomasse conhecimento das contas
dos bancos. O banco pode ter e a Receita não pode
ter? Eu disse que um cidadão que tem essa
mentalidade não poderia ocupar um ministério.

Eu disse que o Bradesco – com todo o respeito
–, na nossa CPI do Sistema Financeiro, estava no
final da linha. O Senador Roberto Requião
encaminhou seu relatório – após ter sido aprovado
unanimemente na comissão – à Procuradoria, que
nada fez. Foram denunciados governadores,
prefeitos, homens importantes, ex-secretários e
donos de grandes bancos – e não me refiro ao Banco
Marka, mas sim a bancos importantes. Não fizeram
nada. Com a ajuda da impunidade, o vice-presidente
do Bradesco termina Ministro! Foi isso que estranhei.

Estranhei que o presidente da Camargo Corrêa,
talvez a maior empreiteira atualmente no Brasil,
tivesse sido nomeado ministro. A Camargo Corrêa
está tomando conta das estradas paulistas que estão
sendo privatizadas. Grande parte do PIB do Estado de
São Paulo circula pelas estradas da Camargo Corrêa,
que, com o dinheiro do BNDES, ficou também, após a
privatização, com uma das mais importantes
companhias de eletricidade do Estado de São Paulo.

Esse cidadão não é o homem mais indicado para
ser ministro em uma hora como a que vivemos.
Reparem que não estou tocando na honra nem na
dignidade do cidadão, porque não o conheço. Estou
falando de fatos que, associados a outro homem
qualquer, também o desabonariam para ocupar um
ministério. É estranha essa nomeação exatamente na
hora em que um governo social-democrata – pelo menos
no nome ainda é social-democrata – vê-se diante
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do grande dilema entre promover o desenvolvimento
ou apenas manter a estabilidade – na minha opinião,
um debate grotesco. Que estabilidade é essa em que
não há desenvolvimento? Que desenvolvimento é
esse que não busca a estabilidade? Tem que haver
uma ligação entre os dois.

Esse ilustre homem – com relação ao qual só
ouço referências favoráveis, principalmente de
empresários –, transformou-se no melhor banqueiro –
dirigiu o banco que mais cresceu – e também foi
presidente da Febraban; está agora na maior
empreiteira do País – que estava muito mal e que
agora vai bem e está com o controle das estradas e a
energia de São Paulo. Ele é muito capaz, mas será
que esse é o homem para um Brasil que tem os
dramas que estamos vivendo, onde o Ministro da
Fazenda está apavorado segurando o cofre para ver
de onde vai tirar e onde vai aplicar? Não sei o que a
minha amiga Tereza Cruvinel vai dizer do que estou
falando, mas o que é que posso fazer?

A esta altura, a primeira coisa que se tinha que
saber era onde aplicar. Sr. Presidente, V. Exª acabou
de ocupar a tribuna para lamentar que o Governo não
se sensibiliza com o drama que vive Belém do Pará. V.
Exª tocou num problema que é real. Temos milhões
de brasileiros embaixo da ponte ou de um barracão.
Essa situação o Sr. Alcides Tápias não conhece, pois
pessoas assim nunca entraram no Bradesco, nunca
foram à empreiteira que ele dirigiu. O novo Ministro
nunca viu essa gente, não conhece esse problema,
porque esse problema é de gente que não sabe pagar
juros e não contrata obras junto a empreiteiras.

Deveria ocupar o Ministério alguém que tivesse
a sensibilidade que Fernando Henrique tinha até
algum tempo atrás, e porque ele tinha essa
sensibilidade Itamar foi buscá-lo para ser Ministro da
Fazenda. O Itamar não foi buscá-lo para ser Ministro
da Fazenda pelo seu conhecimento de Economia,
porque nunca se ouviu falar que ele entendesse de
Economia, não tem livros, obras, absolutamente nada
publicado sobre Economia. O que o Sr Fernando
Henrique tem publicadas são obras sociais, de
Sociologia, de realidade, do dia-a-dia, da vida da
nossa gente e do nosso povo. Essa é a especialidade
dele e por isso foi convidado. Se olharmos a origem
do Plano Real – e eu era Líder do Governo de Itamar
Franco –, posso dizer que não conheço Ministro da
Fazenda que tenha sido tão competente e sério como
o Sr Fernando Henrique Cardoso. E quero dizer mais:
o Sr Fernando Henrique Cardoso, Ministro da
Fazenda, não teve um gesto buscando a candidatura.
Lembro-me que, em um debate com o PT sobre
salários, S. Exª dizia que era contra e que não dava. O

PT respondeu que isso derrotaria o Governo, a que o
Sr. Fernando Henrique respondeu que não tinha
importância. Se o preço para o Plano dar certo era o
Governo perder a eleição, que assim fosse. S. Exª
tinha sensibilidade e firmeza, eu o ouvi dizer não. S.
Exª tinha sensibilidade, mas, parece-me, que agora
não tem.

Quero dizer ao novo Ministro que tenho por ele o
maior respeito e que, se ele assumir, vou rezar para
que dê certo. Tomara que dê certo! Entretanto, e isto
me choca, o Doutor Fernando Henrique não podia
nomear como símbolo do seu plano – do trilhão e cem
bilhões –, como símbolo do desenvolvimento que ele
vai querer um dos maiores banqueiros, um dos
maiores empreiteiros do Brasil. Sua Excelência não
foi feliz, não foi feliz!

Sr. Presidente, estive presente, ontem, na
Comissão da Pobreza assistindo ao debate ali
travado e fico a me perguntar: o que nós queremos?
O que nós estamos fazendo aqui? Que debate é
esse? Que elite é essa política, econômica, social,
religiosa, onde as coisas não acontecem, onde elas
não têm conseqüência? Parece que nós todos
estamos fazendo um jogo de mentirinha: eu faço de
conta que estou falando aqui, bato na mesa; vocês
fazem de conta que estão me escutando; e a miséria
continua miséria; e os problemas sociais continuam; e
a elite continua; e continua havendo falta de decisão.
Será que nós perdemos a capacidade de
conversarmos para valer? Será? Eu fico a me
perguntar o que nós queremos.

Agora criamos uma Comissão da Miséria.
Então, estamos lá debatendo e realizando
conferências as mais profundas e de maior conteúdo
para definirmos o que é miséria, qual é o índice da
miséria. Já ouvi uma meia dúzia de conferências, as
mais profundas, de maior conteúdo nesse sentido.
Assunto profundo: saber, estabelecer o que é miséria.
Ora, vamos levar uns dois meses de debate ali na
Comissão somente sobre esse tema. Depois,
discute-se quais são as fórmulas, se vale a pena
socorrer o que está morrendo de fome dando comida
ou se tem que deixar essa gente morrendo de fome,
mas dar o anzol para que ela possa pescar lá adiante.

Na verdade, na verdade, se não tivermos uma
intenção, um sentimento, se não basearmos a
nossa linha de ação no sentido de buscar alguma
coisa, não adianta nada, Sr. Presidente. Não
adianta nada! Temos que ter um propósito que
entenda que, na sociedade, temos cidadãos com
direitos inalienáveis. Se decidíssemos o
seguinte: nada, nenhum senador vai viajar para
o exterior; nada, nenhuma obra vai ser pu-
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blicada; nada, nenhum jatinho levará ministro ;
nada, nenhuma obra do Supremo e de qualquer
ministro será refeita enquanto tivermos fome no
Brasil, será uma decisão. Estaríamos dando uma
prioridade: não, não há nada; esse dinheiro está todo
ali, para que não haja fome, que é o problema nº 01
deste País. Seria uma questão.

Quando o Betinho lançou uma campanha contra
a fome, ele foi muito criticado. Diziam que fazer
campanha para dar uma cesta ao cidadão era
assistencialismo. Diziam que a campanha era
ridícula, que o cidadão tinha era que aprender a
trabalhar, a ganhar seu sustento. O Betinho recebeu a
crítica, mas aceitou o encargo, era uma plano
emergencial.

Vamos fazer um plano de erradicação da fome,
enquanto fazemos um outro para erradicar a miséria.
Mas o que fazemos? Os gastos estão aí, os exageros
estão aí e, às vezes, o importante são as decisões. Se
o Congresso Nacional resolvesse que viveríamos um
ano a pão e água, sem gastos supérfluos nenhum,
seria pouco, mas seria um exemplo. Se o Presidente
da República fizesse a mesma coisa e o Judiciário
também, seria um começo.

Sr. Presidente, existe um Projeto tramitando –
não sei aonde vai parar – que diz que o maior salário
no Brasil não pode ser vinte vezes maior do que o
menor salário. Recebi um aparte de um Senador que
me perguntou se eu queria que um Senador vivesse
com R$2.600,00. Eu respondi que não, que eu não
queria que um Senador vivesse com R$2.600,00.
Então perguntei como podia viver um cidadão com
R$130,00. Eu estou fixando o nosso salário ligado ao
dele, porque no momento em que o nosso salário
estiver ligado ao dele nós vamos querer aumentar o
mínimo, porque aumentamos juntos. Enquanto não
der para aumentar o mínimo, não vamos aumentar o
nosso. Enquanto não der para aumentar o dele, não
vamos aumentar o nosso. Vamos ter que cortar muita
coisa? Vamos ter que cortar muita coisa, mas não o
pão, o leite, o remédio para os filhos – gastos que o
pobre tem que cortar. Se nós não fizermos uma
reformulação de mentalidade, não adianta. Vai
continuar tudo muito bacana, tudo muito bonito, tudo
muito bem... Nós falamos aqui, ouvimos o Senador
Lauro Campos com a suas aulas, que são nota 10 de
conteúdo, de profundidade, e vamos para casa dormir
satisfeitos.

Lembro-me dos meus tempos de estudante, Sr.
Presidente, quando eu presidia a junta governativa da
UNE, quando nós nos reuníamos e tomávamos
aquelas decisões que iam até a madrugada, dois, três
dias, contra o uso da bomba atômica, contra a guerra

na Coréia; as nossas batalhas eram as mais
fantásticas. Lutávamos, nos matávamos e lá na
madrugada, quando vencíamos, íamos dormir com
uma sensação fantástica. Dormíamos felizes da vida,
porque o assunto estava resolvido. A decisão que
tomávamos era mandar para os Estados Unidos um
manifesto protestando contra não sei o quê, contra
não sei o quê... Não mudava nada, mas dormíamos
tranqüilos.

A rigor nós estamos fazendo isso. Nós estamos
em um Congresso de muito boas intenções. Alguém
duvida que o Presidente Fernando Henrique Cardoso
tenha boa intenção? Será que alguém coloca isso em
dúvida? É o mais bem intencionado. Mas quem é que
não imagina que, até na vaidade, que é uma das
realidades do nosso Presidente, Sua Excelência não
gostaria de sair do Governo endeusado nos braços
do povo: ”Fernando Henrique Cardoso, o pai dos
pobres“, ”Fernando Henrique Cardoso, o Presidente
que transformou o Brasil“, ”Fernando Henrique
Cardoso, o Presidente que colocou o Brasil no
Primeiro Mundo“, ”Fernando Henrique Cardoso, o
Presidente que fez do Brasil uma das sete economias
do mundo.“ É claro que Sua Excelência gostaria. É
claro que, no fundo, Sua Excelência sonha com isso,
que Sua Excelência daria a metade dos anos que lhe
faltam de vida para que isso acontecesse.

Mas entre querer e fazer há uma diferença muito
grande!

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio) – Senador
Pedro Simon, V. Exª já ultrapassou o seu tempo em
praticamente 26 minutos.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr.
Presidente, eu só estava passando o tempo, até que
chegasse o nosso querido Senador, brilhante
representante de Brasília, Dr. Lauro Campos. Como
S. Exª já está presente, vou encerrar. Como não havia
ninguém para falar e a sessão ia se encerrar...

O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) –
Senador Pedro Simon, a Bancada do PT está toda
aqui, prestigiando o discurso de V. Exª.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mas os
dois chegaram agora.

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

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não lhe
concederei o aparte, porque V. Exª virá à tribuna para
falar.

Sr. Presidente, atendendo ao apelo de V. Exª,
encerro meu pronunciamento.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio) – Concedo a

palavra ao nobre Senador Lauro Campos.
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O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PT – DF) – Sr.
Presidente, peço permissão para falar sentado.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio) – Pois não, V.
Exª tem a permissão da Mesa para falar sentado.

O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PT – DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, o que vou dizer é o que
gostaria de ter falado em aparte ao Senador Pedro
Simon, mas, como o tempo foi muito curto, não houve
brecha para que eu pudesse inserir meus modestos
comentários.

Fiquei paralisado numa espécie de temor
reverencial, porque, além de todos os títulos, muito
merecidos e justos, que o Senador Pedro Simon
têm, S. Exª agora é candidato a Presidente da
República e, nessa esfera, transito muito pouco.
Tenho ainda um certo receio, um temor reverencial
pela Presidência, pela Vice-Presidência, por esses
altos cargos que sempre foram tão distantes da
minha modesta vida.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Senador, a
minha candidatura é como a de V. Exª quando foi
candidato a candidato na convenção do Distrito
Federal. Tenho mais ou menos a pretensão de fazer o
percentual que V. Exª fez.

O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PT – DF) –
Estou vendo que V. Exª também foi tomado da mesma
modéstia que tive naquela ocasião.

Pretendo, quando minha saúde melhorar um
pouco, voltar à tribuna para fazer um daqueles longos,
aborrecidos – e tão bem recebidos pela paciência do
nobre Senador Pedro Simon – pronunciamentos que
costumo fazer. Eu o estou escrevendo desde que saí
do hospital, ele já está com 18 páginas, e,
obviamente, não vou poder terminá-lo. Mas aquilo
que falamos em duas horas também podemos falar
em dois minutos.

Faço apenas um alerta, porque sou o Senador
mais idoso do Senado. O Senador Bello Parga é uma
semana mais novo do que eu, e o nobre Senador
Pedro Simon é um ano e meio mais novo do que eu.
Quem realmente é mais idoso do que eu é o
Presidente ACM, que é um ano e meio mais velho do
que eu.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Perdoe-me
V. Exª, mas ele engana. Pensei que S. Exª fosse mais
novo.

O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PT – DF) – Pois
é. Quando temos uma vida de maiores frustrações e
lutas, de poucas vitórias, como a minha, costumamos
envelhecer mais depressa.

Desde o início da minha tentativa de entender
essa confusão que é o mundo moderno, no início

dos anos 50, comecei a estudar Economia. Eu já
havia feito algumas incursões no curso de Direito, e
foi uma frustração não ter podido ser psicanalista,
que era aquilo que eu realmente desejava ser, mas
eu teria que estudar Medicina para ser psicanalista,
pois, no meu tempo, não havia curso de Psicologia.
Comecei, então, a estudar, com 15 anos, a
psicanálise, conheci bastante da Escola de Viena,
mas tive que me encaminhar para outros setores.

E essas discussões sobre a economia, hoje, em
minha opinião, são uma repetição que me exasperam.
Há que se ter paciência de Jó e mais alguma coisa
para assistir à repetição das mesmas discussões, dos
mesmos temas. Naquele tempo, quando o mundo se
dividia, se rachava ao meio, com a guerra fria, entre
capitalismo e socialismo, no Brasil não se discutia
isso. O espaço da discussão foi ocupado pelo FMI,
tido como estabilizante e antidesenvolvimentista, tal
como o Sr. Malan é hoje, dadas suas relações com o
FMI – não é por mera coincidência. S. Exª é
considerado, justa ou injustamente, contrário ao
desenvolvimento, favorável à estabilização e a um
tipo de sociedade que, naquela ocasião, era uma
sociedade arcaica, pré-capitalista, que não deveria
perder suas qualidades primário-exportadoras, como
alguns diziam.

Por outro lado, o desenvolvimentismo tomou
conta do espaço do discurso. O debate travou-se
entre desenvolvimentistas cepalinos, Raúl Prebisch,
Celso Furtado e outros, e os representantes do FMI;
monetaristas e estruturalistas – os monetaristas do
FMI e os ditos estruturalistas desenvolvimentistas da
Cepal.

Com isso, o principal ficou de fora, não houve
espaço para discutir aquilo que estava dividindo o
mundo. A discussão entre socialismo e capitalismo,
entre comunismo e capitalismo só foi feita nas
universidades. Eu estava na universidade, comecei a
ser professor universitário em 1954, e lá não vi nem
ouvi nem presenciei essas discussões.

Assim, conseguiram tapar completamente e
ocupar monocordiamente o espaço de discussão,
porque escrevi uma tese, em 1958, que defendi em
Roma, dizendo que aquilo era a mesma coisa:
monetarismo e estruturalismo, desenvolvimentismo
cepalino – a Cepal era e é um órgão da ONU também,
tal como o FMI, dominado pelos sócios maiores. Era
tudo farinha do mesmo saco. O objetivo era evitar a
discussão do problema principal daquela ocasião.

Em 1958, Roberto Campos fez uma palestra, no
Chile, em que falou a mesma coisa. Os estruturalistas
são os monetaristas no poder, disse com humor e
percuciência o Sr. Roberto Campos.
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Depois, tivemos necessidade de encontrar uma
dicotomia, de encontrar uma divisão, para evitar a
discussão do principal, para ocupar todo o espaço de
discussão. Naquela ditadura, a partir de 1964, não
havia o que discutir, porque quem está na cadeia não
tem, obviamente, espaço para o discurso e para o
debate. Eu, na universidade, esperava que, um dia,
viessem debater comigo; ao invés disso,
mandaram-me ameaça de morte, o que não é debate
universitário. De modo que fui compreendendo
melhor as coisas.

A partir de certo momento, a própria revolução
se dividiu em duas alas. Uma ditadura monolítica se
racha em duas alas: a linha dura, uma criação da
imaginação, e a antilinha dura, os democratas da
ditadura, os da ”democradura“. Então, com essa
discussão, ”Olha, cuidado! Se vocês não aceitarem
isso, isso e isso, a linha dura vem aí e vai fazer pior“,
com esse arranjo político, com essa divisão
inteligente, eles conseguiam muito apoio para as
suas medidas duríssimas, ameaçando que poderia
vir algo pior de uma tal de linha dura, que nunca se
identificou.

Há uma necessidade de o panorama político – e
os jornalistas não percebem isso; nunca vi algum que
tivesse percebido isso que estou dizendo aqui e
agora – dividir o espaço do discurso e da discussão, a
fim de que a realidade, o que há de importante no
real, o discurso importante não seja sequer
pronunciado. É uma censura muito bem feita.

Agora, por exemplo, o que vemos? É óbvio que
o Senhor Fernando Henrique Cardoso está cansado
de saber do que estou falando, pois ele estava na
Cepal nos anos 50 e 60. Sua Excelência sabe disso
muito bem, porque viu a ditadura criar a tal linha dura
e depois nos viu voltar e ficar assim, nesse purgatório
do processo de democratização.

Finalmente, para abreviar este resumo do que
eu pretendia dizer, parece-me que resolveram dividir
também o Executivo com essa democracia que não
respeita a Constituição e os direitos adquiridos.
Trata-se de uma ditadura de unhas pintadas, uma
ditadura de PhDs. Em nome de quê? Do combate à
inflação.

Eu estava com um livro na mão que se chama
The death of inflation – A morte da inflação –, que
mostra essa discussão sobre se a inflação é
dinamizadora, se provoca o desenvolvimento ou se
não provoca, o que é também uma discussão dos
anos 50 e que está aí, dividindo ainda brigadas de um
mesmo exército.

E me parece que o que aconteceu foi que a
oposição não deve ter espaço dentro desse sistema.
É um sistema muito perigoso, de acordo com o que

escreveram o Presidente Fernando Henrique
Cardoso e Enzo Faletto num livro chamado
Dependência e Desenvolvimento. Ali o Presidente
disse que o Brasil e alguns países da América Latina
estavam se encaminhando para uma situação muito
perigosa, porque a população poderia exasperar-se
diante daquilo que se exigia dela.

É tão evidente que o capitalismo dependente, o
capitalismo periférico é muito pior que o capitalismo
nos sete grandes, que sobre ele Norman Bailey, da
direita norte-americana, disse: ”A maneira pela qual o
FMI está cobrando a dívida externa da América
Latina está destruindo a classe média no continente
e criando uma situação explosiva, prestes a estourar
diante da segurança nacional dos Estados Unidos.“
Norman Bailey, da direita americana, do Conselho de
Segurança do Governo daquele artista que andava a
cavalo, Reagan, o cowboy, disse isso. Eles
esperavam que explodíssemos numa reação contra o
que estão fazendo conosco. Foi isso o que ele disse!
Eu acho que diante disso não deveria haver
defensores desse estado de coisas.

Parece-me que, agora, diante do caos, existe
uma ditadura bifrontal. Escutei o pronunciamento
lúcido do Senador pelo Rio Grande do Sul, Pedro
Simon, candidato a Presidente da República, como
sempre com muita atenção. S. Exª disse estranhar o
fato de o Presidente Antonio Carlos Magalhães ter
dado um prazo de noventa dias para que o Governo
resolvesse algumas contendas internas e desse
resposta ao nosso grande problema, o do combate à
pobreza.

O Presidente Antonio Carlos Magalhães dar
prazo ao Executivo? Se examinar esse
comportamento, como tenho feito, quietinho, no
meu lugar, chego à convicção pronta e acabada,
perfeita, de que existe uma ditadura
compartilhada neste País: um ditador disfarçado
no Executivo e um outro aqui, no Legislativo. O
que aconteceu, ultimamente, foi que o Executivo
não quis mais saber de compartilhar o poder e de
estar sujeito a idas e vindas, semanas de
beijinhos, semanas de abraços e semanas de
tapas e beijos, sucessivamente, e resolveu trazer
para si a briga entre desenvolvimentistas e
monetaristas. Parece-me óbvio que o que
aconteceu foi isso.

O Sr.Clóvis Carvalho levou isso muito a sério.Ele
não percebeu que aquilo não era para valer, era para
ocupar o espaço e emudecer a Oposição, de quem
eles cobram soluções – mas não nos deixam falar!
Assim, essa briguinha interna entre monetaristas e
o FMI, diga-se Malan, e desenvolvimentistas,
diga-se Mendonça de Barros e Clóvis Carvalho, era
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para, obviamente, ocupar todo o espaço do discurso,
ocupar as manchetes e não deixar ninguém aparecer.

O nobre Senador Pedro Simon tem um papel
importantíssimo e o está exercendo muito bem. S. Exª
está introduzindo uma cunha nessa suposta cisão
entre monetaristas e estruturalistas
desenvolvimentistas. Isso era real e exerceu essa
função obscurecedora há cinqüenta anos. Estou
cansado disso! Cansei! Deus me livre de uma coisa
dessas!

De modo que quando eu voltar a abordar este
tema, com maiores detalhes e fundamentos para
demonstrar que realmente o caminho foi esse,
pretendo fazer esse discurso na presença do próprio
Presidente do Senado, porque posso estar sendo
injusto com o seu comportamento, ou S. Exª também
pode estar se comportando de uma maneira, no bom
sentido, inconsciente, ou seja, sem ter consciência
exata do papel que está representando, o que é muito
comum.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Talvez, V. Exª
também possa fazer esse debate – isso seria
interessante – no seminário do PT, quando será feita
uma conferência.

O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PT – DF) – Vou
confessar que, tal como V. Exª, sou esquecido pelo
PT. Só participei de um debate dos intelectuais do PT.
Quando se fala em intelectual, eu me arrepio; sempre
me arrepiei. E sou primo do Chico Campos, por
exemplo, que foi um brilhante intelectual da Direita
brasileira. Meu pai também era professor catedrático,
professor de Filosofia. Eu poderia, então, ter muito
orgulho em ser considerado um intelectual, mas, pelo
contrário, para mim, intelectual... Já escrevi sobre
isso.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Não me leve
a mal. V. Exª me perdoe, mas, querendo ou não, V. Exª
é um intelectual! É um intelectual no bom sentido,
com boas idéias, com profundo conteúdo. Dessa, V.
Exª não se livra! V. Exª é um profundo intelectual!

O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PT – DF) –
Agradeço a V. Exª, mas não tenho tempo aqui de
explicar aquilo que considero ser um intelectual: um
ser frágil, um ser medroso, que tem medo de perder o
emprego.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Sob esse
ponto de vista, V. Exª não tem nada de intelectual.

O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PT – DF) – Um
trabalhador, um pedreiro, tem medo de perder o
emprego? Não tem coisa nenhuma!

A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) – É por
isso, Senador Pedro Simon, que digo que o Senador
Lauro Campos é o mais jovem deste plenário.

O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PT – DF) – Ele
não é um intelectual. Ele tem um instrumento de
trabalho que lhe dá confiança e fé durante a sua vida.
Acabando o serviço de encanamento ali, ele está
desempregado, mas sabe que tem uma ferramenta
na mão e que um dia retornará ao trabalho para, com
o seu suor, ganhar o pão do dia-a-dia.

Não acredito nos tais dos intelectuais orgânicos
do Antonio Gramsci. Não acredito nessas figuras
produzidas pelo partido e que estão identificadas
realmente com os interesses dos trabalhadores e da
população. Não acredito neles!

Há muitos anos, quando lembraram de mim e
me convidaram para participar daquele debate, já
cheguei ali como se estivesse em um banquete
errado. E lá pedi que, pelo amor de Deus, não me
incluíssem nesse rol de intelectuais, porque eu não
me sentia bem com esse apodo imerecido e que eu o
via nesse sentido crítico.

Sr. Presidente, para concluir o meu
pronunciamento – em breve, estarei ultrapassando o
meu tempo –, quero dizer que me parece que, diante
desse caos em que nos encontramos, o Governo está
totalmente engessado, sem poder escolher coisa
alguma, sem poder escolher nem entre monetarismo
e estruturalismo. O Governo não pode fazer nada,
está paralisado e incorporou alguns ingredientes
paralisantes, entre eles o equilíbrio orçamentário. Se
se faz o equilíbrio orçamentário – a história
econômica do mundo já provou –, desequilibra-se a
vida, desempregando trabalhadores. Com o equilíbrio
orçamentário, é preciso aumentar as receitas e
castigar mais o povo, que, nessa situação, já se
encontra, em grande parte, com fome.

Existe um processo de transferência de uma
carga tributária, que atinge uma classe superior, para
as que estão debaixo. É por isso que no Brasil as
grandes fortunas e os grandes banqueiros não
pagam Imposto de Renda, porque eles têm
mecanismos para transferir a repercussão dos
impostos sobre aqueles que trabalham, sobre os que
estão destinados à miserabilidade.

Por que a inflação acabou? Estava lendo o livro
The death of Inflation. Eu escrevi isso. É ruim
envelhecer por isso. Há muitas vantagens a velhice,
mas essa não. Ter de escutar, escutar novamente,
desaprender para ver se aprende de novo! Gosto
muito de aprender! Então, naquela ocasião, eu já
havia percebido...

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – V. Exª pelo
menos tem uma vantagem: não precisa esquecer
tudo o que escreveu.
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O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PT – DF) –
Realmente. Inclusive, um aluno meu, que veio do
Pará para trabalhar comigo, sabe de cor tudo que
escrevi na minha vida. Ele fez mestrado e doutorado
na Sorbonne e é Professor da Universidade do Pará.
Foi meu aluno, e eu o trouxe aqui para ser o apoio da
minha memória, para ser o auxiliar dessa minha
desmemória, que já começa.

Naquela ocasião, eu já sabia que a inflação iria
se esgotar. Essa morte da inflação, que está nesse
livro americano badalado, eu já havia previsto em
1957. A inflação ia se esgotar, ia perder o seu poder
de reduzir salários. O que o capitalista quer? Reduzir
salários. A inflação, de acordo com Keynes, baixa a
taxa de juros. Estamos em uma seca, e, ao
enxugarmos, a taxa de juros foi a 45% ao ano.
Quando se aumenta a oferta de dinheiro, obviamente
se provoca a inflação e a queda da taxa de juros.

Os gastos do Governo, que passam a ser
inflacionários porque são feitos acima das receitas – é
uma despesa acima da receita –, começam a
reabsorver a mão-de-obra que a máquina e a crise
desempregaram. Desse modo, a inflação era a
solução.

Os Estados Unidos decuplicaram suas
despesas de guerra na época de Roosevelt, em 1939.
Depois, durante a Guerra Fria, US$13 trilhões foram
gastos em armamentos. Se não houvesse esse
desequilíbrio orçamentário e essas emissões...
Keynes, que era um gênio do capitalismo, disse que a
inflação é o elixir que dinamiza o sistema, mas
também é um remédio vergonhoso. É como se
alguém precisasse beber para encontrar um certo
equilíbrio. Então, o Governo entra para a liga
antialcoólica de dia e provoca a inflação à noite,
porque, se não recorrer à inflação, entra em
desespero e é posto na camisa-de-força. Seus inner
conflicts, seus problemas internos, suas neuroses
afloram, e, então, ele tem de beber, mas não pode
fazê-lo porque o remédio é vergonhoso.

Parece-me que agora deverá haver uma
inflação de 84%, aquela do último mês do Presidente
Sarney, e não mais uma inflação de 4%, 5% ou 6% ao
ano como a do tempo do Governo de Getúlio, na
década de 40. Por que agora a inflação tem de ser de
84% ao mês? Porque aquelas doses antigas de
remédio produziram efeitos colaterais. Aquelas doses
pequenas de remédio já não encontram respostas no
organismo, não são mais um elixir. Então, é preciso
aumentar a dose, e aumentaram até 84% ao mês a
taxa de inflação. E a 84% ao mês a inflação atrapalha
o cálculo econômico, deixa de ser a solução para ser
realmente um problema. E eles precisam acabar com

a inflação. Surgem, por conseguinte, os planos
monetaristas, os planos do FMI para acabar com a
inflação. É preciso acabar com a inflação, porque é
um remédio envergonhado, a unidade das soluções.
Dessa forma, no lugar da inflação, tem que haver um
instrumento de redução do salário. Congelam-se os
salários, em nome de uma economia liberal. Que
liberalismo é esse? Congelam-se os salários e
deixam os preços irem subindo devagarzinho, mas
aumenta-se a taxa de juros para se consumir menos.
Não se repõem salários; e hoje estou perdendo
69,2% ao mês de meus vencimentos! Tenho saudade
da inflação, que era de 84% ao mês, mas, no mês
seguinte, davam-me reposição integral dos salários.
É muito pior essa inflação que vai roendo aos poucos,
em vez daquela outra que mordia de uma vez os
nossos salários e vencimentos. Qual é a escolha que
temos – triste escolha! – entre a inflação do
Presidente Sarney, de 84% ao mês, com reposição
no mês seguinte, e essa disfarçada, cínica, que vai
corroendo aos poucos os nossos salários e
vencimentos? E, para fazer isso, têm que reduzir a
demanda, o consumo, desempregar trabalhadores,
demitir funcionários e criar uma taxa de câmbio que
permita que o Brasil seja invadido por mercadorias
cujos preços não podem encontrar uma concorrência,
um mercado nacional capaz de concorrer com elas.

Acabaram com o mercado em nome do
mercado. Acabaram com a possibilidade de os
brasileiros chegarem com seus produtos aos
mercados que foram invadidos por mercadorias
estrangeiras. E agora? Agora estão querendo que se
resolva, sem espaço, sem assessoria, sem tudo, sem
nada; querem que a Oposição dê seus conselhos,
que encontre as soluções. Sempre fui contra governo
paralelo. Num outro encontro do PT, escrevi
mostrando o absurdo do governo paralelo. A função
da Oposição é fazer oposição, não é aconselhar o
príncipe.

No século passado, um ancestral meu foi
Presidente do Conselho de Ministros, Ministro da
Fazenda. Durante toda sua vida ele havia sido
Oposição. No entanto, quando assumiu o Ministério,
começou a criticar o governo, que era ele mesmo. De
modo que me orgulho muito dessa tendência, dessa
minha modesta capacidade crítica de encontrar
oportunidades, o que essa situação oferece.

Imaginem se o nobre Senador Pedro Simon
estivesse na tribuna e eu o estivesse aparteando por
um longo tempo? Eu seria realmente atingido pela
sua grande capacidade de defesa do seu espaço, da sua
fala. Mas parece que, dessa vez, sem nenhum
planejamento ou alguma previsão, a coisa ficou boa. S. Exª
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teve quase uma hora para falar e eu me dou por
satisfeito, embora saiba que esses problemas a que
me referi podem apenas ser tangenciados. Mas o
principal do meu pronunciamento é afirmar que
existe, neste País, uma ditadura bifrontal muito bem
articulada, com discrepâncias aparentes. Mas, do
meu ponto de vista, é isso que acontece.

Assim, a Oposição deve se calar, não tem
espaço para ela. A briga, o conflito passou para
dentro dos Poderes e, agora, para dentro do
Executivo. E lá a bomba explodiu no colo – como já
aconteceu antes, por exemplo, no Rio Centro –, a
bomba explodiu no colo do imperito Clóvis Carvalho.

E como a Oposição não tem espaço para falar,
eu me calo.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio) – Ainda há
oradores inscritos. Concedo a palavra à Senadora
Maria do Carmo. (Pausa)

Concedo a palavra ao Senador Eduardo Dutra.
S. Exª dispõe de vinte minutos.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT – SE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs.
Senadores, eu havia resolvido não fazer
pronunciamento no dia de hoje. Entretanto, senti-me
entusiasmado porque estou com a sensação de estar
numa reunião do PT com a participação especial do
nobre Senador Pedro Simon.

Passo, então, a tecer alguns comentários não
apenas sobre a nossa conjuntura político-econômica
como também sobre o pronunciamento do nobre
Senador Lauro Campos e parte do pronunciamento
do nobre Senador Pedro Simon – pelo menos a parte
a que tive oportunidade de assistir.

O Governo, talvez para responder à Marcha dos
100 Mil, resolveu convocar a Marcha dos 500, que
acompanhou o lançamento do Plano Plurianual,
batizado de ”Avança Brasil“. Creio que o nome mais
adequado seja ”Agora Vai“, porque essa tem sido a
prática desse Governo neste ano. Aliás, o Governo
Fernando Henrique Cardoso já bateu alguns
recordes, merecendo até sua inscrição no Guinness
Book: bateu o recorde da dívida interna. O Brasil,
durante 494 anos de existência, acumulou uma dívida
interna de US$60 bilhões – esse era o valor da dívida
interna em 31 de dezembro de 1994 ou 1º de janeiro
de 1995 quando o Senhor Fernando Henrique
Cardoso assumiu o Governo. Em 31 de dezembro de
1998, essa dívida saltou para US$400 bilhões.
Portanto, um recorde digno de registro.

Um governo que consegue bater recordes de
índice de desemprego; um governo que consegue
bater recordes de índices de quebradeira de micros,
pequenas e médias empresas, agora resolveu bater o
recorde de posses do 2º mandato, em seis meses. No
2º mandato, o Governo já tomou posse três vezes. A
primeira foi a posse formal, no dia 1º de janeiro de
1999, em que acabou o discurso do Presidente do
Congresso Nacional roubando a cena – disseram que
não valeu muito porque não foi uma posse com toda a
pompa e circunstância. A segunda posse ocorreu
quando houve a mudança no Ministério. Agora dizem
que a terceira posse é o lançamento do PPA – a nova
estratégia do Governo de que ”agora vai“.

Mais uma vez, tentam transformar o PPA numa
peça de campanha, inclusive mudaram o nome.
Segundo o Presidente, PPA parecia nome de
remédio; agora chama-se ”Avança Brasil“; parece que
se esqueceram de combinar com a própria base. A
relatoria do PPA, que era a peça de campanha, vira
objeto de disputa dentro da base do Governo aqui no
Congresso Nacional entre o PMDB e o PFL.
Esqueceram-se também de combinar com os próprios
membros do Governo, porque, no dia seguinte à
terceira posse, que foi o lançamento do PPA, surgiu a
briga entre o Ministro do Desenvolvimento, Clóvis
Carvalho, e o Ministro Pedro Malan. Por ocasião
daquela discussão, lembro-me de que o Senador José
Roberto Arruda fez uma comparação futebolística, que
acabou se revelando infeliz. S. Exª disse que o Ministro
Clóvis Carvalho era o centroavante e o Pedro Malan
era o zagueiro, mas que os dois jogavam no mesmo
time. Embarcando nessa comparação futebolística,
como botafoguense, diria que esse zagueiro e esse
centroavante estão parecendo com o Bandoch e
Valdir. Só espero que o Brasil não vá para a segunda
divisão, como infelizmente parece que irá acontecer
com o meu Botafogo.

Voltemos ao PPA. O engraçado é que o Governo
aposta na falta de memória não somente dos políticos,
mas também dos analistas. O Governo faz
propaganda do PPA e apresenta alguns números. Diz
que, pelo PPA, o PIB do Brasil crescerá 4% no ano
2.000, 4,5% no ano 2001, 5% no ano 2002 e 5% no
ano 2.003. Até em relação aos números não foram
originais. Se formos comparar com o PPA anterior,
teremos uma coincidência absoluta entre as previsões:
4% no primeiro ano, 4,5% no segundo, 5% no terceiro e
5% no quarto.O PPA anterior dizia exatamente a mesma
coisa: em 1996 íamos crescer 4%, em 1997 íamos
crescer 4,5%, em 1998 íamos 5% e em 1999
íamos crescer 5%. Em 1996 crescemos 2,8%, em
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1997 crescemos 3,2%, em 1988, cuja previsão era
de 5%, crescemos 0,2%, em 1999, cuja previsão
também era de 5%, possivelmente não cresceremos
nada. Poderão até dizer que a Oposição está
reclamando demais. A previsão para 1997 era de
4,5%, crescemos 3%. O que são dois pontos
percentuais no PIB? É exigência demais da
Oposição! Se esquecem de dizer que, num País
como o Brasil, uma diferença de crescimento do PIB
de dois pontos percentuais significa alguns milhões
de desempregados, que é o resultado que estamos
vivendo agora.

Mas não somente em relação ao PIB, o PPA
passado previa um déficit em transações correntes
estável em US$16,7 bilhões para 96, 97, 98 e 99. Os
números mostram que saltou de US$23 bilhões para
US$29 bilhões em 1997 e chegou em 1998 a US$36
bilhões de déficit em conta corrente. Isso decorrente,
principalmente, da teimosia do Governo em, apesar
dos alertas que eram feitos por analistas econômicos
e políticos, tanto da esquerda quanto da direita,
manter aquela taxa de câmbio que existia até antes
da eleição, porque essa era a principal causa do
déficit em conta corrente do Brasil. Mas o Governo,
porque tinha como objetivo principal garantir a
reeleição de Fernando Henrique Cardoso e temia que
qualquer mudança na taxa de câmbio viesse a ter
efeito sobre a inflação, e que portanto esses efeitos
viessem a ter efeitos eleitorais, acabou não fazendo a
mudança do câmbio no momento em que poderia
fazer sem trazer os prejuízos que acabou trazendo
para o Brasil. Porque o Governo poderia ter feito a
mudança do câmbio em agosto, quando tinha 72
bilhões de reservas, acabou não fazendo e sendo
forçado a fazer a mudança pelo mercado, o que
provocou para o País uma perda de mais de 30
bilhões em suas reservas, tendo que mudar o câmbio
do mesmo jeito, porque o mercado, como nós
sabemos, é muito volúvel e muito voraz.

Agora, por que esses Planos Plurianuais se
transformam apenas em peças de ficção? Será
exclusivamente pela incapacidade de nossos
economistas em prever o futuro? Sabemos muito
bem que, geralmente, a capacidade premunitória dos
economistas não é lá essas coisas. E aí, quando eu
falo economistas, coloco os da Esquerda e da Direita.
Geralmente, suas previsões não batem muito.

Mas o problema é que o PPA, exatamente por
ter-se transformado numa simples peça de
propaganda, está descolado do Orçamento. Não
adianta, num plano plurianual, estabelecer previsões
que apontam para o desenvolvimento, que apontam
para o crescimento, se a política orçamentária aponta
na direção contrária. É impossível fazer com que o

País venha a crescer, se se mantém, na sua política
orçamentária, a previsão de pagar 60 bilhões de juros
somente com juros e amortização da dívida. E aí você
vai querer, para tapar parte desse buraco, aumentar o
Imposto de Renda, aumentar a contribuição
previdenciária dos aposentados, estabelecer cortes
em gastos sociais, cortar inclusive aquela ajuda
miserável das cestas básicas e da frente de trabalho
no Nordeste. Enfim, fazer economia de alfinetes cujos
efeitos são muito graves sobre uma população que
precisa muito desses alfinetes para tentar tapar um
rombo que, na verdade, é decorrente dessa política
econômica.

E o Governo, mantendo-se fiel a essa política da
propaganda, quer reduzir a discussão do
desenvolvimento apenas ao perfil da pessoa que vai
ocupar o Ministério do Desenvolvimento. Para
começar, o erro já está em insistir na tese de que
basta se criar um ministério do desenvolvimento para
que o Brasil venha a se desenvolver. Essa, inclusive,
foi a bandeira do Governo desde o início do segundo
mandato: ”Agora haverá desenvolvimento, porque
vamos criar o Ministério do Desenvolvimento“.
Depois, a discussão é em cima do perfil do Ministro do
Desenvolvimento. Primeiro era o Mendonça de
Barros, que acabou sendo atropelado pelo grampo;
depois veio o Celso Lafer; depois o Clóvis Carvalho,
que, dentro daquela lógica, como era muito amigo do
Presidente, teria condições de se contrapor ao Malan,
porque é o Malan que não concorda com a política
desenvolvimentista – acabou dando no que deu; e
agora inventaram o Tápias. Eu, inclusive, nessa
questão, concordo com o Governador do Rio de
Janeiro, o Garotinho – não com a opinião dele sobre o
Tápias, porque até não o conheço –, mas acho que
não cabe à Oposição ficar opinando sobre o melhor
ou o pior ministro. Agora, se formos analisar pelo
perfil, como o Tápias é banqueiro e empreiteiro –
como na História recente do Brasil só quem se
desenvolve é banco e empreiteira –, possivelmente,
talvez, ele tenha o perfil adequado para ocupar esse
ministério.

O fato é que, independente de quem venha a
ocupar esse ministério e independente até da sua
existência, o desenvolvimento ou o não-desenvolvimento
do Brasil está amarrado umbilicalmente à política
econômica do dia-a-dia, que é a política econômica
apresentada na proposta de Lei Orçamentária.E aí é que
as coisas acabam se contradizendo, porque a Lei
Orçamentária não bate com aquilo que é previsto no
Plano Plurianual. O Governo alega, muitas vezes, que
não existem recursos para investir na economia. É
verdade que, pagando US$60 bilhões de juros ao ano,
esses recursos realmente são escassos e os
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economistas do Governo, sempre que a Oposição ou
quaisquer outros reclamam dos juros altos, vêm com
a cantilena de que os juros são um preço que não
pode ser reduzido automaticamente, por decreto.
Engraçado é que no Brasil os juros não podem ser
reduzidos por decreto, mas aumentados podem,
porque foi exatamente isso que fez o Governo na
crise de setembro, quando colocou os juros na
estratosfera, em mais de 40%, sob a alegação de que
teria que fazer aquilo para impedir a fuga de capitais e
impedir que as nossas reservas internacionais
fossem reduzidas. Resultado: aumentou os juros
para 42%, provocou mais desemprego, provocou
mais quebradeira e não impediu a saída dos capitais,
pois, como já disse, só em setembro do ano passado
perdemos US$32 bilhões das nossas reservas,
apesar do aumento da taxa de juros para 42%.

Portanto, essa discussão de que não se pode
abaixar juros por decreto, embora seja verdadeira do
ponto de vista meramente econômico, tem que ser
relativizada, porque se ela vale para aumentar
deveria valer também para abaixar. E, no entanto, o
Governo normalmente aumenta a taxa de juros por
decreto.

Mesmo considerando os US$60 bilhões que
vamos ter que pagar de juros, existem ainda outras
fontes de investimentos que poderiam ser utilizadas
se o Governo tivesse realmente interesse em atacar
alguns problemas graves da nossa economia,
particularmente o desemprego. O BNDES, em 1998,
injetou US$17 bilhões na economia, o que não é
pouca coisa. Aliás, o BNDES tem mais dinheiro para
investir do que o BID. Se esse dinheiro – não era
preciso todo o dinheiro, bastavam 30%, 40% – tivesse
sido utilizado para financiar micros, pequenas e
médias empresas, provavelmente a situação do
desemprego no Brasil estaria, se não resolvida,
atenuada, considerando-se que cerca de 70% dos
nossos empregos são gerados exatamente por esses
setores.

No entanto, o que fez o Governo? Aplicou 20, 30
ou 40% nas microempresas? Não. Os números
mostram uma evolução no sentido exatamente
contrário: de 1995 a 1998, o percentual aplicado nas
grandes empresas do BNDES cresceu, chegando,
em 1998, a 92%. Ou seja, 92% dos recursos
aplicados em 1998 pelo BNDES foram destinados a
grandes empresas, 1,2% para micros e pequenas
empresas, e o restante para médias empresas e
setores públicos. O que é ainda mais grave é que
esses 98% não foram destinados para as grandes
empresas montarem, por exemplo, um parque
industrial para gerar empregos. Não! Grande parte

desses 98% destinados às grandes empresas foram
utilizados para financiar a compra das estatais,
particularmente do setor elétrico. Além do mais, parte
desse dinheiro foi utilizada para financiar também
grandes empresas e, segundo eles, ”modernizá-las“,
o que provocou ainda mais desemprego.

Isso não significa que sejamos contra a
mordernização. Somos contra a forma como está
sendo feita no Brasil, ou seja, sem estabelecer-se
uma garantia até de reciclagem dos seus
trabalhadores, para que eles possam adaptar-se à
nova realidade da modernização.

No entanto, a lógica do Governo é esta: aquele
que poderia ser um instrumento poderoso de
desenvolvimento econômico e social, que é o BNDES
– como, aliás, indica o seu nome –, é utilizado
principalmente para aumentar a desigualdade, sem
contar a questão do investimento nas regiões. Já tive
a oportunidade de, mais de uma vez, tanto na
Comissão de Assuntos Econômicos como neste
Plenário, mostrar os dados relativos a investimentos
do BNDES e a sua distribuição pelas regiões do
Brasil. De 1995 a 1998, ela decresceu na Região
Norte, Senador Luiz Otávio, Presidente da sessão e
representante do Estado do Pará, decresceu no
Nordeste e no Centro-Oeste, e aumentou no Sudeste.

Dizendo isso não estamos querendo propor
uma guerra de secessão contra o Sudeste ou contra
São Paulo, mas o fato é que temos um banco estatal
com dinheiro público, que poderia ser utilizado como
instrumento para diminuir as desigualdades regionais
e, no entanto, continua investindo esses recursos
apenas de acordo com as leis de mercado. Poderão
dizer que se investiram 40% em São Paulo, mas esse
Estado representa 40% da economia; que se
investiram 65% no Sudeste, mas ele representa 65%
da economia.

Ora, se é para termos um instrumento público
com dinheiro público para fazer os seus investimentos
e financiamentos simplesmente obedecendo às leis
de mercado, esse instrumento e dinheiro públicos
estão sendo usados para aumentar as desigualdades
já existentes.

Entretanto, o Governo, dito socialdemocrata, do
Senhor Fernando Henrique Cardoso tem esses
números, que são, aliás, incontestáveis, porque
fornecidos pelo próprio Governo para responder a
requerimentos de informações apresentados por mim
e pelo Senador Eduardo Suplicy.

Então, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a
questão é muito mais grave do que uma mera
discussão sobre a existência ou não de ministro do
desenvolvimento e sobre o perfil desse ministro se é em-
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preiteiro, banqueiro, político ou industrial. O problema
é que, enquanto continuar a política econômica do
Governo nos moldes em que ela está colocada, não
vai adiantar ficar fazendo previsões de PPA, de
crescimento econômico, de queda de juros,
principalmente caso se trate como único instrumento
para fazer baixar os juros o aumento do compulsório
dos bancos, como se isso por si só fosse resolver a
taxa de juros no Brasil.

Para concluir, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, queria fazer referência ao final do
discurso do Senador Pedro Simon, quando S. Exª diz
que o Presidente da República é bem intencionado,
que para Sua Excelência seria melhor que realmente
o Brasil crescesse, que fosse resolvido o problema da
reforma agrária e da miséria. Até acredito que, do
ponto de vista pessoal, talvez fosse. Nessa questão
do Governo, porém, prefiro ficar com o velho ditado
popular: ”de bem-intencionados o inferno está cheio“.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio) – A

Presidência comunica ao Plenário o arquivamento
dos Requerimentos nºs 52, 717, 744, 1.131, 1.278 e
1.466, de 1995; dos Requerimentos nºs 42, 44, 379,
380, 646 e 974, de 1996; dos Requerimentos nºs 58 e
626, de 1997; e dos Requerimentos nº 352 e 576, de
1998.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio) – O Sr.
Senador Mauro Miranda enviou discurso à Mesa para
ser publicado na forma do disposto no art. 203 do
Regimento Interno.

S. Exª será atendido.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.

Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, passadas as
primeiras repercussões da substituição do ministro
Clóvis Carvalho, acho que andou certo o presidente
Fernando Henrique Cardoso ao reunir a sua equipe
de governo para colocar ordem na casa, aparar
arestas e reunificar diretrizes internas e
comportamentos externos. Sem dúvida, a
necessidade de estabelecer e manter uma base
aliada altamente multifacetada nos princípios, nas
idéias e nos seus interesses políticos atuais e futuros,
leva o Presidente a enfrentar crises sucessivas de
relacionamento entre as figuras do primeiro escalão
que estão próximas do chefe, mas distantes entre si.

O que passa pela cabeça dos brasileiros é a
impressão lamentável de que é mais difícil
administrar a diversidade do poder do que a
diversidade dos problemas nacionais. Ou seja, o
choque de opiniões, que é natural numa democracia
representativa, passou a simbolizar, na verdade, um
clima indisfarçável de disputa política em torno de
espaços privilegiados de poder. E isso chegou a

contaminar burocratas costumeiramente discretos,
como sempre foi Clóvis Carvalho, eminência parda
do Palácio do Planalto, onde firmou tradição de
inacessibilidade.

A torcida do país e de todos nós é de que o
Presidente consiga restabelecer definitivamente a
unidade interna do governo. Com suas graves e
elevadas responsabilidades de Presidente da
República, cabe a ele cuidar do atacado das grandes
questões nacionais ligadas ao desenvolvimento
econômico e social, como saúde, educação,
emprego, habitação, segurança, recuperação da
renda do setor rural, redução dos desequilíbrios
regionais e melhoria das contas internas e externas.
São desafios enormes cuja solução deve sobrepor-se
ao jogo de vaidades, um tipo de varejo que, sem
dúvida, a população brasileira repele. Esses
desentendimentos públicos levam fatalmente a um
clima de quebra de confiança, desmotivando a
participação popular nas ações de governo.

Senhoras e senhores senadores, a nação
brasileira espera, como também deseja o Presidente,
que o Ministério seja um grupo de guerreiros que, sob
o seu comando, possam identificar e colocar em
prática um conjunto de políticas de emergência para
recuperar a credibilidade do governo e as esperanças
do povo brasileiro. Concordo com a tese de que
devemos buscar um modelo de gestão pública que
concilie o crescimento com a estabilidade. O caminho
é a implementação do novo programa ”Avança
Brasil“, com alguns ajustes de prioridade, como a
implantação de projetos de infraestrutura no
Centro-Oeste, incluindo-se a duplicação da rodovia
Goiânia-São Paulo e a construção da ferrovia
Norte-Sul.

É indispensável, porém, que esse novo
programa plurianual de investimentos não seja
apenas um roteiro de intenções, e, menos ainda, que
ele possa ser revisto em função de eventuais ataques
especulativos ou de novos ajustes com o FMI. Temos
que caminhar numa direção firme, livres dessas
intempéries ocasionais que vivem a tirar o Brasil do curso
normal de seu desenvolvimento. Além de dar a
impressão de unidade interna, o Presidente precisa dar
ao povo a noção de firmeza, de segurança, na direção de
determinadas metas fundamentais ao desenvolvimento.

Precisamos conquistar uma nova cultura de
compromissos públicos. O Brasil precisa trabalhar com
prazos. Temos que voltar a ter metas, horizontes
concretos e previsíveis que possam oferecer consistência
às esperanças nacionais. O Presidente disse que o
governo tem recursos para investir em programas sociais.
O Ministro Francisco Dornelles informou que existe
uma disponibi l idade de 2,4 bi lhões de reais

��� ����� �	 �
���	 �
�
�� �
�
���	 ����



do FAT para construir moradias populares. É preciso
quantificar previamente o resultado dessas
aplicações, para que a sociedade possa exercer o
direito de cobrar, que é um direito mínimo de
cidadania.

Estou rigorosamente de acordo com o meu
líder, o senador Jader Barbalho, quando reclama
investimentos emergenciais em programas que
levarão ao crescimento econômico e à geração de
empregos, como agricultura, saneamento e
construção civil. Presente à reunião ministerial, o
senador Jader Barbalho foi porta-voz de um partido
que fala com o povo, que tem uma vinculação íntima
com os segmentos mais humildes da população
brasileira, e que sabe que o modelo defendido pelo
ministro Pedro Malan pode perfeitamente conviver
com ações de curto prazo que reduzam os efeitos
sociais mais traumáticos da crise em que
mergulhamos desde que tivemos de enfrentar o
desequilíbrio dos mercados asiáticos, e, depois, a
desvalorização do real diante do dólar.

O Presidente tem uma enorme
responsabilidade, e tomara que tenha empolgado a
sua equipe de auxiliares para os nossos atuais
desafios. A unificação da linguagem e a supressão
das disputas internas são importantes. Mas ainda
mais importante é não permitir que a obsessão
monetarista ponha a perder todo o esforço que
realizamos até agora, embobrecendo a agricultura,
multiplicando o desemprego e agudizando o
desinvestimento, em nome de uma virada econômica
e social que está tardando para acontecer. O Brasil
está cansado de esperar, de sofrer, de adiar seus
sonhos e de viver só de esperanças.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio) – Nada mais

havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos.
Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 11 horas e 56 minutos.)
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